
Diarienr.  ÅLR 2017/4927 Reg.datum  16.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2016/5148 Reg.datum  27.6.2016 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/4926 Reg.datum  16.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2017-06-19 och 2017-06-19
31 cases found

Ärendemening
Fastställande av anvisningar för utförande av kontroller 

av tvärvillkor

Motpart

Beslut Beslöts fastställa anvisningarna.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Lindström Leila, 

Ärendemening
Tillstånd att tillverka replika på fynd 252:3, Saltviks 

spännbuckla

Motpart Aikasan Jewellwey

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt ge tillstånd för 

Aikasan Jewellery att producera en spännbuckla med 

förlaga ur Ålands museums samling.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Ålands 

museum tjänstemannabeslut

Beslutande Dahlblom Annika, 

Föredragande

Ärendemening Fastställande av observationsprotokoll för tvärvillkor

Motpart

Beslut Beslöts fastställa protokollet.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Lindström Leila, 



Diarienr.  ÅLR 2017/2617 Reg.datum  3.4.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/4495 Reg.datum  6.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2016/11 Reg.datum  4.1.2016 Beslutsdatum   2017-06-19

Beslutande organ
Näringsavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Johansson Linnéa, 

Föredragande

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar understöd och räntestöd 

för räntestödslån för etablering som jordbrukare på 

nedan nämnda villkor. Detta beslut eller en styrkt 

kopia av det ska fogas till skuldebrevet för 

räntestödslånet och iakttas som ett skuldebrevsvillkor. 

LÅN: Godtagbara kostnader som kan 

Lånefinansieringsprocent: lånefinansieras: 190.000 

euro Lånets maximibelopp: Lånetid: 152.000 euro 20 

år (räntestöd maximalt 5 år) Lånets räntebindning: 

Räntemarginal: Euribor 12 mån. 2,0 % Räntestöd som 

betalas för lånet under lånetiden, högst (nominellt 

värde): 19.980 euro Tiden för betalning av räntestöd: 

Det beviljade räntestödet betalas i högst fem (5) års 

tid räknat från det att lånet eller den första låneposten 

lyftes. (1273 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Forskningsprojekt i gränsdragningsprocesser

Motpart

Beslut
Ålands landskapsregering beslöt ge tillstånd för 

arkivstudier för Ida Hughes Tidlunds forskningsprojekt.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Ålands 

museum tjänstemannabeslut

Beslutande Dahlblom Annika, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2016/8184 Reg.datum  27.10.2016 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/4795 Reg.datum  14.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Ärendemening Tillstånd för väganslutning, Ny anslutning

Motpart Fab Borgen i Jomala

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er räntestöd för ett 

bostadslån som utbetalats av Er i stöd av 

bostadssparavtal åt ovan nämnda 

bostadsspardeponent. Landskapsregeringen beslutade 

vidare att utbetala en bostadssparpremie om 3.000 

euro till bostadsspardeponenten.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli, 

Föredragande Nyberg Andreas, 

Ärendemening Vik. miljöstödshandläggare

Motpart

Beslut Beviljas. (145 N1)



Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beslutar Ålands 

landskapsregering att godkänna sökandens ansökan 

om förändring av användningsändamål från befintlig 

lantbruksanslutning till industrianslutning samt 

breddning av infart för fastighet 170-405-3-181 i 

Dalkarby, Jomala kommun till landsväg nr 220 

Godbyvägen. Ansökan beviljas enligt de villkor som 

anges nedan. Villkor 1. Väganslutningen ska byggas så 

plant som möjligt i förhållande till den allmänna vägen, 

anslutningens släntlutning bör vara 1:2. Även 

vägtrumman skall följa denna släntlutning. 

Anslutningens bredd till landsvägens mötande 

beläggningskant ska vara ca 12 meter. Anslutningens 

körbanebredd ska byggas 4-8 meter bred. 2. 

Anslutningen ska på sökandens bekostnad förses med 

en vägtrumma med en inre diameter om minst 30 cm. 

Vägtrumman kan utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) i 

SN8-klass eller motsvarande. Vägtrumman ska 

installeras enligt Infrastrukturavdelningens anvisningar 

och dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga 

skador uppstår för den allmänna vägen. Fordrar 

terrängförhållandena grövre vägtumma, ska detta 

överenskommas med Infrastrukturavdelningen. Om 

anslutningen byggs på en vattendelande plats behövs 

ingen vägtrumma. Sökanden ansvarar för tillsyn och 

skötsel vägtrumman samt att trumman hålls fri från 

snö och is, så att vatten kan rinna i vägdiket. 3. Den 

nya anslutningen ska förses med en ytbeläggning på 

en sträcka av minst 1,5 m. Anslutningen får inte tas i 

bruk innan ytbeläggningen är utförd och anslutningen 

blivit godkänd av Infrastrukturavdelningen. 4. Den 

planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år från 

beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. 

Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst 

samma skick som innan och i enlighet med anvisningar 

av Infrastrukturavdelningens representant. Syn på 

platsen ska hållas såväl före som efter 

arbetsutförandet. Synen utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. 5. Sökanden står för 

samtliga kostnader i samband med 

väganslutningsbyggandet och också för framtida 

underhåll av anslutningen. Eventuella skador som 

uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya 

anslutningen bekostas av sökanden. 6. I god tid innan 

arbetet påbörjas, ska sökanden meddela ledande 

vägmästare eller arbetsledare vid vägunderhållet för 

närmare anvisningar.



Diarienr.  ÅLR 2017/4954 Reg.datum  16.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/3745 Reg.datum  16.5.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/3511 Reg.datum  9.5.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Ärendemening
Tillstånd för uppsättning av tillfälliga trafikskyltar / 

vägvisare inom vägområde

Motpart Rundbergs Bil & Service

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er räntestöd för ett 

bostadslån som utbetalats av Er i stöd av 

bostadssparavtal åt ovan nämnda 

bostadsspardeponent. Landskapsregeringen beslutade 

vidare att utbetala en bostadssparpremie om 3.000 

euro till bostadsspardeponenten.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli, 

Föredragande Nyberg Andreas, 

Ärendemening Tjänsteresa till Ljusterö, Stockholm skärgård

Motpart

Beslut Beviljas.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Johansson Linnéa, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2017/4359 Reg.datum  5.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Beslut

Med stöd av 12 § (2007/6) Vägtrafiklag (1983:27) för 

landskapet Åland beviljas sökanden tillstånd för 

uppsättande av en skylt med symbol för drivmedel 

samt texten 24 längs landsväg nr 670 Vårdövägen vid 

östra avtaget till väg nr 677 Drottning Kristinasgata i 

Vargata, Vårdö kommun, på befintlig anordning under 

lokaliseringsmärket för vägvisning till Vargata, enligt 

de villkor som anges nedan. Villkor 1. Skylten ska vara 

av typen lokaliseringsmärke för vägvisning till 

serviceanläggningar med lokaliseringsmärket LS3 

drivmedel kombinerat med texten 24 h. 2. Skylten ska 

vara retroreflekterande, typsnittet på texten ska vara 

Tratex och skylttexten och skyltsymbolen ska anpassas 

till rådande hastighet om 70 km/h på den aktuella 

sträckan. 3. Skylten ska vara dubbelsidig och placeras 

på befintliga stolpar så högt över vägbanan att fri sikt 

under skylten fås, minimum är 1200 mm från 

vägvisarens undre kant. 4. Väghållaren sätter upp 

skylten. Sökanden ansvarar för att skylten är i gott 

skick och för att åtgärda eller byta ut skylt som blivit 

blekt, tappat erforderlig retroreflektans, blivit skadad 

vid påkörning eller liknande. Om skylten inte blir 

åtgärdad efter väghållarens uppmaning kan 

väghållaren utföra arbete på sökandes bekostnad. 5. 

Om verksamheten upphör ska skyltarna nedmonteras 

av sökanden eller på dennes bekostnad. 6. Skylten 

anpassas efter befintlig skyltanordning, längden på 

skylt ska vara 805 mm och höjden ska 

hastighetsanpassas. Stolpar, skylten och dess 

uppsättningsanordningar bekostas av sökanden. En 

förlängning av befintliga stolpar bekostas av sökanden. 

I god tid innan skyltarna beställs ska sökande kontakta 

ledande vägmästare eller arbetsledare vid 

vägunderhållet för att komma överens om skyltarnas 

exakta utformning.



Diarienr.  ÅLR 2017/4382 Reg.datum  5.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli, 

Föredragande Nyberg Andreas, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd om 

högst 40 % av kostnaderna för installation av 

solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet uppgår 

preliminärt till 2.352 euro och kan som högst uppgå till 

2.500 euro. Tilläggsvillkor Understödet betalas i 

allmänhet ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.9.2018 I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli, 

Föredragande Nyberg Andreas, 



Diarienr.  ÅLR 2017/4455 Reg.datum  6.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/2774 Reg.datum  10.4.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli, 

Föredragande Nyberg Andreas, 

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er räntestöd för ett 

bostadslån som utbetalats av Er i stöd av 

bostadssparavtal åt ovan nämnda 

bostadsspardeponent. Landskapsregeringen beslutade 

vidare att utbetala en bostadssparpremie om 3.000 

euro till bostadsspardeponenten.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli, 

Föredragande Nyberg Andreas, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd om 

högst 40 % av kostnaderna för installation av 

solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet uppgår 

preliminärt till högst 2.500 euro. Tilläggsvillkor 

Understödet betalas i allmänhet ut efter att arbetet har 

redovisats genom kopior av betalda fakturor samt med 

fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de 

installationer som har utförts. Åtgärden ska vara 

slutförd senast 1.9.2018 I det fall Ni avser att koppla 

in anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse 

som visar att anläggningen uppfyller elnätbolagets 

krav inlämnas till landskapsregeringen innan 

understödet utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras 

av en kopia av ett godkänt besiktningsprotokoll.



Diarienr.  ÅLR 2017/4951 Reg.datum  16.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/4983 Reg.datum  19.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/3633 Reg.datum  12.5.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli, 

Föredragande Nyberg Andreas, 

Ärendemening Tjänsteresa till Helsingfors

Motpart

Beslut Beviljades.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande

Ärendemening Tjänstledighet

Motpart

Beslut Beviljades.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd om 

högst 40 % av kostnaderna för installation av 

solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet uppgår 

preliminärt till högst 2.100 euro. Tilläggsvillkor 

Understödet betalas i allmänhet ut efter att arbetet har 

redovisats genom kopior av betalda fakturor samt med 

fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de 

installationer som har utförts. Åtgärden ska vara 

slutförd senast 1.9.2018 I det fall Ni avser att koppla 

in anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse 

som visar att anläggningen uppfyller elnätbolagets 

krav inlämnas till landskapsregeringen innan 

understödet utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras 

av en kopia av ett godkänt besiktningsprotokoll.



Diarienr.  ÅLR 2017/4812 Reg.datum  14.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/3964 Reg.datum  24.5.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli, 

Föredragande Nyberg Andreas, 

Ärendemening Dispens för konventionellt utsäde

Motpart

Beslut
Dispens beviljas för användning av konventionellt 

utsäde i enlighet med Er ansökan.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Holmström Sue, 

Föredragande

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er räntestöd för ett 

bostadslån som utbetalats av Er i stöd av 

bostadssparavtal åt ovan nämnda 

bostadsspardeponent. Landskapsregeringen beslutade 

vidare att utbetala en bostadssparpremie om 3.000 

euro till bostadsspardeponenten.



Diarienr.  ÅLR 2017/2657 Reg.datum  4.4.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/4648 Reg.datum  12.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Ärendemening Aktör inom primärproduktion av foder Ny registrering

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har den 19 juni 2017 beslutat 

godkänna Er anmälan om förändring av 

registreringsuppgifter inom primärproduktion av foder. 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Holmström Sue, 

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er räntestöd för ett 

bostadslån som utbetalats av Er i stöd av 

bostadssparavtal åt ovan nämnda 

bostadsspardeponent. Landskapsregeringen beslutade 

vidare att utbetala en bostadssparpremie om 3.000 

euro till bostadsspardeponenten.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli, 

Föredragande Nyberg Andreas, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd om 

högst 40 % av kostnaderna för installation av 

solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet uppgår 

preliminärt till högst 700 euro. Tilläggsvillkor 

Understödet betalas i allmänhet ut efter att arbetet har 

redovisats genom kopior av betalda fakturor samt med 

fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de 

installationer som har utförts. Åtgärden ska vara 

slutförd senast 1.9.2018 I det fall Ni avser att koppla 

in anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse 

som visar att anläggningen uppfyller elnätbolagets 

krav inlämnas till landskapsregeringen innan 

understödet utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras 

av en kopia av ett godkänt besiktningsprotokoll.



Diarienr.  ÅLR 2016/3085 Reg.datum  25.4.2016 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/4742 Reg.datum  13.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/4908 Reg.datum  15.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Ärendemening
Aktör inom primärproduktion av foder Förändring av 

registreringsuppgifter

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har den 19 juni 2017 beslutat 

godkänna Er anmälan om förändring av 

registreringsuppgifter inom primärproduktion av foder.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Holmström Sue, 

Ärendemening Aktör inom primärproduktion av foder Ny registrering

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har den 19 juni 2017 beslutat 

godkänna Er anmälan om registrering som aktör inom 

primärproduktion av foder. 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Holmström Sue, 

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/Leader 

Flag drift 2016-2020

Motpart Leader Åland r.f.

Beslut

Projektägaren har redovisat stödberättigande 

kostnader om 9.037,76 euro gällande perioden 

1.1.2016 - 28.2.2017. Därmed kvitteras 9.037,59 euro 

av utbetalt förskott. (173 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Lindvik Ulf, 



Diarienr.  ÅLR 2017/5000 Reg.datum  19.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/2125 Reg.datum  15.3.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/2125 Reg.datum  15.3.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Ärendemening
Upphandling av ersättningstonnage för m/s Doppingen 

vecka 35 2017

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Schauman Sten, 

Föredragande

Ärendemening
Upphandling av ersättningstonnage för m/s Doppingen 

vecka 35 2017

Motpart

Beslut

Beslöts med stöd av 5 § 4 mom. i 

landskapsregeringens beslut 2015:52 gällande vissa 

upphandlingar att göra en direktupphandling för 

ersättningstonnage för m/s Doppingen vecka 35 år 

2017 samt att avsluta den öppna upphandlingen. 

Beslötsatt teckna avtal med Ansgar Ab enligt bilaga. 

Kostnaden, ca 12600 euro, påförs anslag 75010 

Upphandling av sjötrafik.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Schauman Sten, 

Ärendemening Projektledare

Motpart

Beslut Utannonseras. (146 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Johansson Linnéa, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2017/4664 Reg.datum  12.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/4731 Reg.datum  13.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Diarienr.  ÅLR 2017/4732 Reg.datum  13.6.2017 Beslutsdatum   2017-06-19

Ärendemening
Aktör inom primärproduktion av foder Förändring av 

registreringsuppgifter

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Holmström Sue, 

Ärendemening Aktör inom primärproduktion av foder Ny registrering

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har den 19 juni 2017 beslutat 

godkänna Er anmälan om registrering som aktör inom 

primärproduktion av foder. 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Holmström Sue, 

Ärendemening Aktör inom primärproduktion av foder Ny registrering

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har den 19 juni 2017 beslutat 

godkänna Er anmälan om registrering som aktör inom 

primärproduktion av foder.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Holmström Sue, 

Beslut

Beslöts med stöd av 5§ 4 mom. i landskapsregeringens 

beslut 2015:52 gällande vissa upphandlingar att göra 

en direktupphandling för ersättningstonnage för 

Doppingen vecka 35 år 2017 samt att avsluta den 

öppna upphandlingen. Beslöts att teckna avtal med 

Ansgar Ab enligt bilaga. Kostnaden, ca 12600 euro, 

påförs anslag 75010 Upphandling av sjötrafik.



Motpart Sjöbloms lantbrukssammanslutning

Beslut

Landskapsregeringen har den 19 juni 2017 beslutat 

godkänna Er anmälan om förändring av 

registreringsuppgifter inom primärproduktion av foder. 


