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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 28 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/217 av 
den 31 januari 2018 om ändring av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt 
gods på väg, järnväg och inre vattenvägar genom 
anpassning av dess bilaga I avsnitt I.1 till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
ÅLR 2018/2279 
 

Notifieringen antecknades för kännedom, bilaga I118E20. 
 

Nr 29 
Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, 
Hammarland 
ÅLR 2018/5405 

Beslut 
Ett trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil (taxitillstånd) med 
Hammarland som stationsplats utannonseras med stöd av 4 § 3 mom. 
landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik. Ansökan ska inkomma 
senast 9.7.2018.  
 
Information om ansökans innehåll finns på landskapsregeringens 
hemsida http://www.regeringen.ax/infrastruktur-
kommunikationer/tillstand-trafik-transporter-atgarder-inom-
vagomrade/trafiktillstand-taxi, eller kan fås vid kontakt med avdelningen. 
 
Annonsering sker på landskapets officiella anslagstavla och hemsida, 
www.regeringen.ax, i Tidningen Åland och Nya Åland. 
 
Motivering 
Enligt 4 § 3 mom. landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik kan 
trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil vid behov 
utannonseras. Från och med den 14.6.2018 är ett trafiktillstånd med 
Hammarland som stationsplats utan innehavare. Landskapsregeringen 
finner ingen orsak att dra in tillståndet och väljer därför att utannonsera 
det. 
 
 

http://www.regeringen.ax/
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Bakgrund 
På ansökan av den 13.6.2018 återkallades ett trafiktillstånd för 
beställningstrafik med personbil med Hammarland som stationsplats 
(ÅLR 2014/7726). 
 

Nr 30 
Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, 
Mariehamn 
ÅLR 2018/5424 

Beslut 
Ett trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil (taxitillstånd) med 
Mariehamn som stationsplats utannonseras med stöd av 4 § 3 mom. 
landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik. Ansökan ska inkomma 
senast 9.7.2018. 
 
Information om ansökans innehåll finns på landskapsregeringens 
hemsida http://www.regeringen.ax/infrastruktur-
kommunikationer/tillstand-trafik-transporter-atgarder-inom-
vagomrade/trafiktillstand-taxi, eller kan fås vid kontakt med avdelningen. 
 
Annonsering sker på landskapets officiella anslagstavla och hemsida, 
www.regeringen.ax, i Tidningen Åland och Nya Åland. 
 
Motivering 
Enligt 4 § 3 mom. landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik kan 
trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil vid behov 
utannonseras. Från och med den 19.6.2018 är ett trafiktillstånd med 
Mariehamn som stationsplats utan innehavare. Landskapsregeringen 
finner ingen orsak att dra in tillståndet och väljer därför att utannonsera 
det. 
 
Bakgrund 
Meddelar per telefon den 18.6.2018 att ett trafiktillstånd för 
beställningstrafik med personbil med Mariehamn som stationsplats 
återkallas (ÅLR 2014/7480). 
 

Nr 31 
Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Eckerö 
ÅLR 2018/2784 

Beslut 
Landskapsregeringen utfärdar med stöd av 7 § 1 mom. 3 punkt 
landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik ytterligare ett tillstånd (nr. 
6) för beställningstrafik med stationsplats Eckerö. Sagda trafiktillstånd 
utannonseras med stöd av 4 § 3 mom. landskapslag (1976:33) om 
yrkesmässig trafik. Ansökan ska inkomma senast 9.7.2018.  
 
Information om ansökans innehåll finns på landskapsregeringens 
hemsida http://www.regeringen.ax/infrastruktur-
kommunikationer/tillstand-trafik-transporter-atgarder-inom-
vagomrade/trafiktillstand-taxi, eller kan fås vid kontakt med avdelningen. 
 
Annonsering sker på landskapets officiella anslagstavla och hemsida, 
www.regeringen.ax, i Tidningen Åland och Nya Åland. 
 
Motivering 
Enligt 7 § 1 mom. 3 punkt landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik 

http://www.regeringen.ax/
http://www.regeringen.ax/
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skall landskapsregeringen fastställa antalet bilar i beställningstrafik som 
skall insättas i trafik. Enligt 4 § 3 mom. landskapslag (1976:33) om 
yrkesmässig trafik kan trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil 
vid behov utannonseras. Eckerö kommuns kommunstyrelse har i sin 
ansökan uppskattat att det i kommunen finns för få taxitillstånd varmed 
det inte finns tillräckligt konkurrens för att få tillräckligt många 
intressenter med Eckerö som stationsplats till budgivning för bland annat 
skolskjutsar. Landskapsregeringen finner ingen orsak att ifrågasätta 
kommunens syn på saken och väljer därför att utfärda ett nytt tillstånd 
med stationsplats Eckerö. 
 
Bakgrund 
Eckerö kommunstyrelsen har hos Ålands Landskapsregering anhållit om 
att ytterligare ett taxitillstånd utfärdas i Eckerö kommun. Motiveringen 
till anhållan är att kommunen vill utöka sin service vad gäller skolskjutsar, 
färdtjänst och FPA-transporter och samtidigt hålla kostnaderna i styr 
genom förbättrad konkurrens. 
 

_______________________________________________ 
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Bilaga I118E20      

NOTIFIERING AV GENOMFÖRANDE AV EU-LAGSTIFTNING 
 

 
Till: 
Utrikesministeriet 
(Europeiska kommissionen) 

 
 

 
Från: 
Landskapet Åland 
(Ålands landskapsregering) 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rättsakt som genomförts: 
Kommissionens direktiv (EU) 2018/217 av den 31 januari 2018 om ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods  
väg, järnväg och inre vattenvägar genom anpassning av dess bilaga I avsnitt I.1 til  
den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. 

 
 
 
I Lagstiftning om genomförande av rättsakten:  
 
Kommissionens direktiv (EU) 2018/217 av den 31 januari 2018 om ändring av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar 
genom anpassning av dess bilaga I avsnitt I.1 till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. 
 
För landskapet Ålands del berör direktivet uteslutande rättsområdet vägar som enligt 18 § 21 
punkten självstyrelselagen (1991:71) hör Åland hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. 
 
Direktivet har genomförts i landskapet med stöd av följande lagstiftning: - Landskapsförordning 
(ÅFS 2009:39) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga 
ämnen, senast ändrad genom ÅFS 2017/116. 
 
 
II  I fråga om den rättsakt som nu anmäls 
 
X är inga ytterligare anmälningar att vänta. 
 
 kommer anmälan att kompletteras till följande delar  
III Kommissionen kommer att underrättas om ändringar av den landskapslagstiftning som 
anmälan avser. 
 
 
 
............................ Mariehamn den 6. juni 2018 
Namnteckning Ort och datum 
 
Roy Sjöblom Ålands landskapsregering, byråchef 
Namn                                            Myndighet, undertecknarens titel 
 

Diarienummer vid Ålands landskapsregering: ÅLR 2018/2279 


