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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
 
Nr 38 
Ansökan om jordförvärvstillstånd gällande fastigheten 
Dahlslid i Kökars kommun 
ÅLR 2016/9175 
170 Rk1a 

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd gällande 
fastigheten Dahlslid RNr 2:25 i Kökars kommun.  
 

Bakgrund  
Sökandena ansöker om tillstånd att gemensamt förvärva och besitta fas-
tigheten Dahlslid i Kökars kommun (318-407-2-25). Fastigheten, som 
överlåts av sökandenas mor, omfattar 248,2 ha, varav jordareal ca 24,69 
ha. Andelar i samfällda områden ingår i överlåtelsen. 
 
Sökandena är inte bosatta i landskapet. Avsikten med förvärvet är fritids-
bruk. 
 
Ur ansökan framgår att fastigheten Dahlslid RNr 2:25 bildades 2016, ge-
nom att sökandenas mor sammanslog sina två fastigheter Dahlslid RNr 
2:16 och Maren RNr 2:18. Sökandenas mor erhöll lagfart till fastigheten 
Dahlslid RNr 2:16 år 2003, och till fastigheten Maren RNr 2:18 år 2011. 
Båda fastigheterna hade dock dessförinnan varit i sökandenas mors släkts 
ägo under en lång tid. 
 
Kommunens utlåtande  
Kökars kommun har den 19 januari 2017 beslutat förorda ansökan om 
jordförvärvstillstånd. 
 
Motivering  
Sökandena är bröstarvingar till överlåtaren som vill ge fastigheten 
Dahlslid i gåva till sökandena. Enligt 4 § 2 mom. 7 punkten landskaps-
förordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd ska tillstånd beviljas när 
följande förutsättningar är uppfyllda, om inte särskilda skäl däremot före-
ligger: "Sökanden förvärvar mark eller erhåller besittning till mark av en 
levande person som han eller hon är bröstarvinge till och som har varit 
lagfaren ägare till egendomen i minst åtta år. Förvärvet eller besitt-



 
ningsövergången innebär inte att produktiv jordbruks- eller skogsmark 
kommer att användas i annat än produktivt syfte." 
  
I ärendet är utrett att sökandena är bröstarvingar till överlåtaren av fastig-
heten. Sökandenas mor har dock inte varit lagfaren ägare till hela fastig-
heten i minst åtta år före överlåtelsen. Syftet med kravet att överlåtaren 
ska ha varit lagfaren ägare till egendomen i minst åtta år är emellertid att 
förhindra kringgåenden av jordförvärvslagstiftningen, då en förälder med 
åländsk hembygdsrätt utan dessa krav kunde anskaffa mark för att ome-
delbart därefter överlåta marken till ett barn som saknar hembygdsrätt. 
Landskapsregeringen anser att ett sådant bulvanförhållande inte kan miss-
tänkas i detta fall. Sökandenas mor erhöll lagfart till fastigheten Dahlslid 
RNr 2:16 år 2003, och till fastigheten Maren RNr 2:18 år 2011. Båda 
dessa fastigheter, vilka som ovan konstaterats sammanslogs till fastighet-
en Dahlslid RNr 2:25 år 2016, härstammar ur fastigheten Hanfolls RNr 
2:6, en fastighet som delades mellan sökandenas mor och hennes syskon 
år 1969. Markområdet som utgör fastigheten Dahlslid RNr 2:25 har såle-
des varit i sökandenas släkts ägo mycket längre än åtta år. 
 
Med beaktande av sökandenas ställning som bröstarvingar och att det inte 
finns skäl att misstänka något sådant bulvanförhållande som lagstiftaren 
velat förhindra anser landskapsregeringen att ansökan om jordförvärvs-
tillstånd i detta fall ska beviljas.  
 
Tillämpade lagrum  
12 § landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstill-
stånd 
4 § 2 mom. 7 punkten landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvs-
tillstånd 
 
 

Nr 39 
Ansökan om jordförvärvstillstånd gällande fastigheten 
Fjällbacken i Geta kommun 
ÅLR 2016/9171 
171 Rk1a 

Landskapsregeringen avslår ansökan om jordförvärvstillstånd gällande 
fastigheten Fjällbacken RNr 2:28 i Geta kommun.  
 

Bakgrund  
Sökanden ansöker om tillstånd att förvärva och besitta fastigheten Fjäll-
backen i Geta kommun (65-404-2-28). Fastigheten, som överlåts av sö-
kandens styvfar, är 1 890 m2. Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus, 
andelar i samfällda områden ingår inte i överlåtelsen. 
 
Avsikten med förvärvet är fritidsbruk. Sökanden är inte bosatt i land-
skapet och har inte innehaft hembygdsrätt, men har tillbringat somrarna 
på fastigheten Fjällbacken sedan 1980-talet.  
 
Ur ansökan framgår att sökandens styvfar är född och uppvuxen i land-
skapet. Sökandens styvfar erhöll fastigheten Fjällbacken genom arvskifte 
efter sin mor år 2002, men hade dessförinnan besuttit och nyttjat fastig-
heten som fritidsboende sedan början av 1980-talet. Ett utkast till gåvo-
brev har bifogats ansökan. Gåvan ska utgöra förskott på arv. 
 



 
Kommunens utlåtande  
Geta kommun har den 25 januari 2017 beslutat att kommunen utifrån lo-
kala förutsättningar och aspekter inte ser några hinder mot att ansökan 
beviljas. 
 
Motivering  
Sökanden är styvbarn till den lagfarne ägaren som vill överlåta fastighet-
en som ett förskott på arv. Bröstarvingar har en särskild ställning i jord-
förvärvslagstiftningen. Med bröstarvingar menas avkomlingar i rätt ned-
stigande led, om dessa står närmast i rätt till arv (FR 20/2001-2002). Ef-
tersom sökanden inte faller inom ramen för denna definition ska ansökan 
inte prövas i förhållande till det som är stadgat om bröstarvingar.  
 
Då lagstiftningen om jordförvärv inte innehåller några särskilda bestäm-
melser om styvbarns förvärv ska ansökan prövas enligt 12 § landskapsla-
gen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. Enligt 12 § 
landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd bör land-
skapsregeringen vid prövning av ansökan om jordförvärvstillstånd beakta 
bland annat sökandens anknytning till Åland och avsikt att bosätta sig här 
samt markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål.  
 
Avsikten med förvärvet är fritidsboende. Möjligheten att beviljas jordför-
värvstillstånd för fritidsboende har främst begränsats till de förvärv som 
avses i 4 § 2 mom. 1 punkten landskapsförordningen (2003:70) om jord-
förvärvstillstånd. Om inte särskilda skäl däremot föreligger ska jordför-
värvstillstånd beviljas enligt denna punkt om  

1)  Sökanden är född i landskapet Åland och har bott i landskapet 
Åland till cirka 12 års ålder. Alternativt har sökanden bott i 
landskapet Åland så länge att den aktiva, medvetna uppväxt-
tiden infallit medan sökanden bott i landskapet.   

2)  Markområdet och sökandens tidigare markinnehav understi-
ger tillsammans 4 000 m2.  

3)  Marken utgörs inte av ett attraktivt eller känsligt strandom-
råde.   

Ur ansökan framgår inte att sökanden skulle ha varit bosatt i landskapet, 
varför ovannämnda punkt inte kan läggas till grund för att bevilja sökan-
den jordförvärvstillstånd.  
 
Landskapsregeringen konstaterar att det ur tidigare beslutspraxis inte 
framgår att det har lagts särskild vikt vid att en styvförälder överlåter en 
fastighet. Syftet med jordförvärvslagstiftningen är enligt 1 § jordförvärv-
slagen (1975:7) för Åland att behålla jordegendomen på Åland i den 
åländska befolkningens händer. Med beaktande av omständigheterna i det 
nu aktuella fallet anser landskapsregeringen inom ramen för sin pröv-
ningsrätt att det inte är ändamålsenligt att göra ytterligare avsteg från 
jordförvärvslagstiftningens syfte. Ansökan ska därför avslås.  
 
Tillämpade lagrum  
12 § landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstill-
stånd 
 
 

Nr 40 
Kommissionens formella underrättelse 2017/0085; 
genomförandet av direktiv 2014/66/EU om villkor 



 
för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare, 
företagsintern förflyttning av personal 
ÅLR 2017/812 
172 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vidare-
förmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1a17E19. 
 
 

Nr 41 
Kommissionens formella underrättelse 2017/0086; 
genomförandet av direktiv 2014/94/EU om utbygg-
nad av infrastrukturen för alternativa bränslen 
ÅLR 2017/811 
172 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vidare-
förmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1a17E19. 
 
 

Nr 42 
Kommissionens formella underrättelse 2017/0087; 
genomförandet av direktiv 2014/96/EU om kraven 
för märkning, försegling och förpackning av frukt-
plantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda 
för fruktproduktion 
ÅLR 2017/810 
172 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vidare-
förmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1a17E19. 
 
 

Nr 43 
Kommissionens formella underrättelse 2017/0088; 
genomförandet av direktiv 2014/95/EU om företags 
och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell 
information och upplysningar om mångfaldspolicy 
ÅLR 2017/809 
172 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vidare-
förmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1a17E19. 
 
 

Nr 44 
Kommissionens formella underrättelse 2017/0089; 
genomförandet av direktiv (EU) 2015/1480 om fast-
ställande av regler för referensmetoder, datavalide-
ring och placering av provtagningspunkter för ut-
värdering av luftkvaliteten 
ÅLR 2017/808 
172 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vidare-
förmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1a17E19. 
 
 
 

Nr 45 



 
Kommissionens formella underrättelse 2017/0090; 
genomförandet av direktiv (EU) 2015/2087 om 
mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat 
avfall och lastrester 
ÅLR 2017/806 
172 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vidare-
förmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1a17E19. 
 
 

Nr 46 
Kommissionens formella underrättelse 2017/0091; 
genomförandet av direktiv 2014/98/EU om sär-
skilda krav för släkten och arter av fruktplantor som 
ska uppfyllas av leverantörer och tillämpningsbe-
stämmelser för officiella inspektioner 
ÅLR 2017/805 
172 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vidare-
förmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1a17E19. 
 
 

Nr 47 
Kommissionens formella underrättelse 2017/0092; 
genomförandet av direktiv 2014/112/EU om ge-
nomförande av det europeiska avtalet om arbetsti-
dens förläggning i vissa avseenden vid transporter 
på inre vattenvägar, som ingåtts av European Barge 
Union, European Skippers Organisation och Euro-
peiska transportarbetarfederationen 
ÅLR 2017/804 
172 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vidare-
förmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1a17E19. 
 
 

Nr 48 
Kommissionens formella underrättelse 2017/0093; 
genomförandet av direktiv (EU) 2015/2203 om till-
närmning av medlemsstaternas lagstiftning om ka-
seiner och kaseinater avsedda som livsmedel 
ÅLR 2017/803 
172 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vidare-
förmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1a17E19. 
 
 

Nr 49 
Kommissionens formella underrättelse 2017/0094; 
genomförandet av direktiv 2014/97/EU om registre-
ring av leverantörer och sorter samt den gemen-
samma sortlistan 
ÅLR 2017/802 
172 Rk1a 



 
Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vidare-
förmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1a17E19. 
 

______________________________________ 



 
  Bilaga 1, Rk1a17E19 
 
Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BREV 172 Rk1a  1 (4) 
  
 Datum Dnr 

23.2.2017          ÅLR 2017/802 
                  ÅLR 2017/803 

             ÅLR 2017/804 
             ÅLR 2017/805 
             ÅLR 2017/806 
             ÅLR 2017/808 
             ÅLR 2017/809 
             ÅLR 2017/810 
             ÅLR 2017/811 
             ÅLR 2017/812 
                   

             
 Utrikesministeriet 
 Enheten för EU-domstolsärenden 
 Rättstjänsten 
 PB 417  
 00023 Statsrådet 
 
  
Hänvisning 

Kommissionens formella underrättelser 2017/0085-0094;  
implementering av tio direktiv 
 
 
Kontaktperson 

Pamela Baarman 
 

 
Landskapsregeringen har erhållit en remiss från utrikesministeriet angående kommission-
ens formella underrättelse om Finlands implementering av tio direktiv. Kommissionen 
framhåller i sitt brev SG-Greffe(2017)D/1435 av den 24 januari 2017 att Finland inte har 
anmält genomförandeåtgärder för dessa tio direktiv till kommissionen trots att genomfö-
randetiden för direktiven har löpt ut.   
 
Genomförandesituationen i landskapet för de berörda direktiven framgår av bilagan. 
 
 
 
 
 
   Minister  Nina Fellman 
  
 
 

   
 

 EU-sakkunnig  Pamela Baarman 
 



 
 

IMPLEMENTERINGSSITUATIONEN I LANDSKAPET ÅLAND 
 

Överträdelsen 
nummer 

Direktivets 
nummer 

Direktivets namn 
Landskapsregeringens åtgärder 

 
1. 

Överträdelse- 
nummer 

2017/0085 

2014/66/EU 

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/66/EU av den 15 
maj 2014 om villkor för inresa 

och vistelse för tredjelandsmed-
borgare inom ramen för före-

tagsintern förflyttning av personal 

 
Inom rikets lagstiftningsbehörighet. 

 
Landskapsregeringen har notifierat 

direktivet den 2 februari 2015. 
 

Internt diarienummer: ÅLR 
2014/5097 

2. 
Överträdelse- 

nummer 
2017/0086 

2014/94/EU 

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/94/EU av den 22 
oktober 2014 om utbyggnad av 
infrastrukturen för alternativa 

bränslen  

 
Inom landskapets lagstiftningsbehö-

righet. 
 

Landskapsregeringen inväntar rikets 
genomförande av direktivet, och 
kommer så snart riket antagit den 

föreslagna lagen om ibruktagande och 
distribution av alternativa bränslen att 

utarbeta ett förslag till blankettlag-
stiftning. Landskapsregeringens mål-
sättning är således att notifiera direk-

tivet senast hösten 2017. 
 

Internt diarienummer: ÅLR 
2014/8795 

 

3. 
Överträdelse- 

nummer 
2017/0087 

2014/96/EU 

 
Kommissionens genomförandedi-
rektiv 2014/96/EU av den 15 ok-
tober 2014 om kraven för märk-
ning, försegling och förpackning 
av fruktplantsförökningsmaterial 

och fruktplantor avsedda för 
fruktproduktion, inom tillämp-

ningsområdet för rådets direktiv 
2008/90/EG 

 

Inom landskapets lagstiftningsbehö-
righet. 

 
Landskapsregeringen avser notifiera 

direktivet maj 2017. 
 

Internt diarienummer: ÅLR 
2014/8568 

4. 
Överträdelse- 

nummer 
2017/0088 

2014/95/EU 

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/95/EU av den 22 
oktober 2014 om ändring av di-
rektiv 2013/34/EU vad gäller 

vissa stora företags och koncer-
ners tillhandahållande av icke-

finansiell information och upplys-
ningar om mångfaldspolicy  

Inom rikets lagstiftningsbehörighet. 
 

Landskapsregeringen har notifierat 
direktivet den 27 januari 2015. 

 
Internt diarienummer: ÅLR 

2014/9060 



 

5. 
Överträdelse- 

nummer 
2017/0089 

(EU) 
2015/1480 

 
Kommissionens direktiv (EU) 

2015/1480 av den 28 augusti 2015 
om ändring av flera bilagor till 
Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2004/107/EG och 
2008/50/EG om fastställande av 

regler för referensmetoder, datava-
lidering och placering av provtag-
ningspunkter för utvärdering av 

luftkvaliteten  
 

Inom landskapets lagstiftningsbehö-
righet. 

 
Landskapsregeringen avser notifiera 

direktivet april 2017. 
 

Internt diarienummer: ÅLR 
2015/9313 

6. 
Överträdelse- 

nummer 
2017/0090 

(EU) 
2015/2087 

Kommissionens direktiv (EU) 
2015/2087 av den 18 november 
2015 om ändring av bilaga II till 
Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/59/EG om mottag-
ningsanordningar i hamn för far-
tygsgenererat avfall och lastrester  

Inom landskapets lagstiftningsbehö-
righet. 

 
Landskapsregeringen har notifierat 
direktivet den 22 november 2016. 

 
Internt diarienummer: ÅLR 

2015/11425 

7. 
Överträdelse- 

nummer 
2017/0091 

2014/98/EU 

 
Kommissionens genomförandedi-
rektiv 2014/98/EU av den 15 ok-
tober 2014 om genomförande av 
rådets direktiv 2008/90/EG vad 

gäller särskilda krav för de släkten 
och arter av fruktplantor som av-
ses i bilaga I till det direktivet, 

särskilda krav som ska uppfyllas 
av leverantörerna och tillämp-

ningsbestämmelser för officiella 
inspektioner 

 

Inom landskapets lagstiftningsbehö-
righet. 

 
Landskapsregeringen avser notifiera 

direktivet maj 2017. 
 

Internt diarienummer: ÅLR 
2014/8570 

8. 
Överträdelse- 

nummer 
2017/0092 

2014/112/EU 

 
Rådets direktiv 2014/112/EU av 
den 19 december 2014 om ge-
nomförande av det europeiska 

avtal om arbetstidens förläggning i 
vissa avseenden vid transporter på 

inre vattenvägar, som ingåtts av 
European Barge Union (EBU), 

European Skippers Organisation 
(ESO) och Europeiska transport-

arbetarfederationen(ETF) 
  

Inom rikets lagstiftningsbehörighet. 
 

Landskapsregeringen har notifierat 
direktivet den 24 juni 2015. 

 
Internt diarienummer: ÅLR 

2014/10090 

9. 
Överträdelse- 

nummer 
2017/0093 

(EU) 
2015/2203 

Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/2203 av den 
25 november 2015 om tillnärm-

ning av medlemsstaternas lagstift-
ning om kaseiner och kaseinater 
avsedda som livsmedel och om 
upphävande av rådets direktiv 

83/417/EEG 

Inom landskapets lagstiftningsbehö-
righet. 

 
Landskapsregeringen avser notifiera 

direktivet inom mars 2017. 
 

Internt diarienummer: ÅLR 
2015/11716 



 

10. 
Överträdelse- 

nummer 
2017/0094 

2014/97/EU 

Kommissionens genomförandedi-
rektiv 2014/97/EU av den 15 ok-
tober 2014 om genomförande av 
rådets direktiv 2008/90/EG vad 

gäller registrering av leverantörer 
och sorter samt den gemensamma 

sortlistan 

Inom landskapets lagstiftningsbehö-
righet. 

 
Landskapsregeringen avser notifiera 

direktivet maj 2017. 
 

Internt diarienummer: ÅLR 
2014/8569 

 
 


