
Diarienr.  ÅLR 2018/7659 Reg.datum  12-09-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-09-19 och 2018-09-19

Ärendemening Byggande av vägtrumma vid Utängarna, Jomala Gottby

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja sökanden tillstånd att 

anlägga en vägtrumma parallellt med befintlig 

vägtrumma under landsväg nr 1 Hammarlandsvägen i 

Utängarna, Jomala kommun, i samband verkställandet 

av landskapsregeringens entreprenad för byggande av 

gång- och cykelväg på aktuell sträcka. Vägtrummans 

dimension ska vara Dy 200 mm och placeras i den 

sektion var pågående entreprenad byter befintlig 

trumma. Gällande sektion är ca sektion 4042 på 

landsväg nr 1 Hammarlandsvägen. Tillståndet beviljas 

enligt de villkor som anges nedan. Villkor 1. Sökanden 

ska ta kontakt med entreprenören för att koordinera 

arbetet. 2. Den planerade åtgärden ska utföras senast 

inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller 

tillståndet. 3. Vägtrumman ska placeras så djupt att 

den inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. 

Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som 

kan åstadkommas på vägtrumman p.g.a. normala 

vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta kontakt 

med berörda ägare av förlagda rör, kablar, ledningar 

eller andra anordningar för att säkerställa att ingen 

åverkan görs på dessa. 4. Vägområdet ska efter 

arbetet återställas till minst samma skick som innan 

åtgärden utfördes och enligt eventuella anvisningar 

från väghållarens representant. Försyn ska hållas på 

platsen innan arbetsutförandet och en slutsyn ska 

hållas i samband med åtgärdens färdigställande. De 

båda synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. 5. Sökanden ska på egen 

bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för 

skyddande av vägtrumman och eventuella tillhörande 

anordningar, vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall 

vägen byggs om, breddas, grundförbättras eller förses 

med trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning 

eller dylikt. 6. För framtida lokalisering av vägtrumman 

ska den GPS-inmätas och levereras i DWG format. 

Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen för 

kännedom senast vid slutssyn av arbetet. 

Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med 

höjdsystemet N2000. 7. Alla kostnader för arbetet 

betalas av sökanden. Sökanden svarar även för 

eventuella reparationskostnader av körbanor, 

vägslänter och diken, vilka föranleds av åtgärden, 

under fem års tid räknat från det att åtgärden 

avslutats.



Diarienr.  ÅLR 2018/7222 Reg.datum  29-08-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Diarienr.  ÅLR 2018/6287 Reg.datum  13-07-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Diarienr.  ÅLR 2018/7741 Reg.datum  14-09-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Ärendemening
Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde 

ledningsarbete

Motpart Ålands Elandelslag

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Med stöd av 13 § 1 mom. landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja landskapsborgen om 29325 euro för ett 

bostadslån som beviljats av kreditinrättning till ovan 

nämnda gäldenär. Borgen är giltig i högst 20 år räknat 

från datum för lånets lyftande. Borgensavgiften är 440 

euro och faktureras separat.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter,

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Med stöd av 13 § 1 mom. landskapslag (1999:40) om 

bostadsproduktion beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja landskapsborgen om 26443 euro för ett 

bostadslån som beviljats av kreditinrättning till ovan 

nämnda gäldenär. Borgen är giltig i högst 20 år räknat 

från datum för lånets lyftande. Borgensavgiften är 397 

euro och faktureras separat.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter,

Föredragande
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Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Ålands Elandelslag, 

Ålands Telefonandelslag och IP-Connect tillstånd för att 

borra genom landsväg nr 50 Saltviksvägen, vid 

fastighet 736-401-1-39 i Åsgårda Saltvik kommun, för 

att anlägga ett rör med dimension så att 3 st rör med 

Ø110 mm, Ø 75 mm och 30 mm får rum inuti. 

Tillståndet beviljas enligt bifogad karta och de villkor 

som anges nedan. Villkor 1. Röret ska placeras så djupt 

under dikesbotten och körbana så att det inte skadas 

av normala vägunderhållsåtgärder. Väghållaren 

ansvarar inte för eventuella skador, som kan 

åstadkommas på röret p.g.a. normala 

vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta kontakt 

med berörda ägare av förlagda rör, kablar, ledningar 

eller andra anordningar för att säkerställa att ingen 

åverkan görs på dessa. 2. En trafikanordningsplan (TA-

plan) ska inlämnas till Infrastrukturavdelningen för 

godkännande i god tid innan arbetet påbörjas. På 

trafikanordningsplanen ska tydligt anges när arbetet är 

planerat att ske. 3. Den planerade åtgärden ska utföras 

senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker 

förfaller tillståndet. Det finns möjlighet att ansöka om 

förlängning av utförandetiden. 4. Vägområdet ska efter 

arbetet återställas till minst samma skick som innan 

åtgärden utfördes och enligt eventuella anvisningar 

från väghållarens representant. Försyn ska hållas på 

platsen innan arbetsutförandet och en slutsyn ska 

hållas i samband med åtgärdens färdigställande. De 

båda synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. 5. Sökanden ska på egen 

bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för 

skyddande av röret eller dennas anordningar, vilket 

inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, 

breddas, grundförbättras eller förses med 

trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller 

dylikt. 6. För framtida lokalisering av röret ska detta 

GPS-inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna 

ska skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom 

senast vid slutssyn av arbetet. Koordinatsystemet ska 

vara ETRS GK20 med höjdsystemet N2000. 7. Alla 

kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden 

svarar även för eventuella reparationskostnader av 

körbanor, vägslänter och diken, vilka föranleds av 

arbetet, under fem års tid räknat från det att åtgärden 

avslutats. 8. För närmare bestämning av tiden för 

arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande 

åtgärder ska sökanden kontakta ledande vägmästare 

eller arbetsledare vid vägunderhållet.



Diarienr.  ÅLR 2018/7739 Reg.datum  14-09-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Ärendemening
Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde, 

ledningsarbete

Motpart Ålands Elandelslag

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Ålands Elandelslag och 

Ålands Telefonandelslag tillstånd för att borra genom 

landsväg nr 590 Långbergsödavägen, vid fastighet 736-

428-2-4 i Syllöda Saltvik kommun, för att anlägga ett 

rör med dimension så att 2 st rör á Ø50 mm får rum 

inuti. Tillståndet beviljas enligt bifogad karta och de 

villkor som anges nedan. Villkor 1. Röret ska placeras 

så djupt under dikesbotten och körbana så att det inte 

skadas av normala vägunderhållsåtgärder. Väghållaren 

ansvarar inte för eventuella skador, som kan 

åstadkommas på röret p.g.a. normala 

vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta kontakt 

med berörda ägare av förlagda rör, kablar, ledningar 

eller andra anordningar för att säkerställa att ingen 

åverkan görs på dessa. 2. En trafikanordningsplan (TA-

plan) ska inlämnas till Infrastrukturavdelningen för 

godkännande i god tid innan arbetet påbörjas. På 

trafikanordningsplanen ska tydligt anges när arbetet är 

planerat att ske. 3. Den planerade åtgärden ska utföras 

senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker 

förfaller tillståndet. Det finns möjlighet att ansöka om 

förlängning av utförandetiden. 4. Vägområdet ska efter 

arbetet återställas till minst samma skick som innan 

åtgärden utfördes och enligt eventuella anvisningar 

från väghållarens representant. Försyn ska hållas på 

platsen innan arbetsutförandet och en slutsyn ska 

hållas i samband med åtgärdens färdigställande. De 

båda synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. 5. Sökanden ska på egen 

bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för 

skyddande av röret eller dennas anordningar, vilket 

inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, 

breddas, grundförbättras eller förses med 

trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller 

dylikt. 6. För framtida lokalisering av röret ska detta 

GPS-inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna 

ska skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom 

senast vid slutssyn av arbetet. Koordinatsystemet ska 

vara ETRS GK20 med höjdsystemet N2000. 7. Alla 

kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden 

svarar även för eventuella reparationskostnader av 

körbanor, vägslänter och diken, vilka föranleds av 

arbetet, under fem års tid räknat från det att åtgärden 

avslutats. 8. För närmare bestämning av tiden för 

arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande 

åtgärder ska sökanden kontakta ledande vägmästare 

eller arbetsledare vid vägunderhållet.



Diarienr.  ÅLR 2018/7854 Reg.datum  18-09-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Diarienr.  ÅLR 2018/6778 Reg.datum  13-08-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Ärendemening
Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, 

Jomala

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lundén Christina,

Ärendemening
Dokumentkontroll av sällskapsdjur och åtgärder i 

samband med illegal införsel

Motpart

Beslut

Landskapsregering beslutar att genomföra 

återkommande dokumentkontroll och identitetskontroll 

avseende förflyttning utan kommersiellt syfte av 

sällskapsdjur till en medlemsstat från en annan 

medlemsstat. Kontrollerna kommer att göras vid 

hamnar på Åland i enlighet med Europaparlamentets 

och rådets förordning om förflyttning av sällskapsdjur 

utan kommersiellt syfte (EU) 576/2013. Om 

kontrollerna visar att ett sällskapsdjur inte uppfyller de 

villkor som fastställs i förordningen ska beslut om 

åtgärd fattas för illegal införsel av sällskapsdjuret i 

enlighet med bilaga 1.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Alipour Jaber Mohammad,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2018/6778 Reg.datum  13-08-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Ärendemening
Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, 

Jomala

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lundén Christina,

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt i enlighet med 6 § 

landskapslagen om yrkesmässig trafik att bevilja ett 

tillstånd för beställningstrafik med personbil med 

Jomala som stationsplats. Tillståndet gäller från och 

med den 24 september 2018. Landskapsregeringen vill 

erinra om att beställningstrafik för personbefordran 

med personbil får bedrivas inom stationsplatsen, i detta 

fall Jomala, samt att bilen ska återföras till 

stationsplatsen efter avslutad körning utanför 

densamma. Landskapsregeringen förbehåller sig rätten 

att göra ändringar i trafiktillstånden bl.a. beträffande 

stationsplatsen ifall lagändringar genomförs under 

tillståndsperioden.
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Diarienr.  ÅLR 2018/3363 Reg.datum  27-04-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Ärendemening Jordförvärv i Eckerö

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med 

brevnummer 359 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från 

och med 24.9.2018 till och med 23.9.2023. Art och 

fordon: Beställningstrafik med personbil. Stationsplats: 

Jomala kommun Utlåtande av: Ålands 

Yrkesbilägareförening .r.f. och Ålands polismyndighet 

och Jomala kommun. 1. Trafiken skall bedrivas med 

noggrant iakttagande av gällande bestämmelser och 

föreskrifter om vägtrafik och motorfordon samt de 

bestämmelser landskapsregeringen utfärdat eller 

kommer att utfärda om beställningstrafik. 2. Om inte 

övermäktigt hinder eller annat giltigt skäl föreligger, är 

tillståndshavaren skyldig att på anmodan utföra 

körning i enlighet med trafiktillståndet. 3. 

Trafiktillståndet skall under körning medföras i bil som 

är i trafik på basis av detta tillstånd. 4. Vid trafik på 

basis av detta tillstånd skall gällande taxa iakttas. 5. I 

trafik använd bil skall vara försedd med taxameter. 6. 

Rättigheten att utöva trafik med stöd av detta tillstånd 

kan inte överlåtas åt annan. 7. Landskapsregeringen 

kan ändra bestämmelserna i trafiktillståndet om det är 

nödvändigt på grund av ändrade förhållanden eller 

annan särskild orsak. 8. Trafiktillståndet kan för viss tid 

återkallas helt eller delvis, om trafiktillståndets 

innehavare inte längre uppfyller förutsättningarna för 

att få tillstånd, om tillståndsvillkoren inte uppfylls eller 

om trafiktillståndets innehavare underlåter att utöva 

trafiken på behörigt sätt eller annars underlåter att 

ansvara för sina förpliktelser. 9. Om trafiken upphör 

ska landskapsregeringen underrättas.
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Diarienr.  ÅLR 2018/5897 Reg.datum  28-06-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Diarienr.  ÅLR 2018/6414 Reg.datum  24-07-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Diarienr.  ÅLR 2018/6415 Reg.datum  24-07-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Diarienr.  ÅLR 2018/6438 Reg.datum  25-07-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Sund

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Sund

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Eckerö

Motpart Eckerö Cruising Club rf

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Föreningen ska ha sin 

hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga 

styrelsemedlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt eller 

ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år 

tillbaka.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2018/6910 Reg.datum  17-08-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Diarienr.  ÅLR 2018/7470 Reg.datum  05-09-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Diarienr.  ÅLR 2018/4675 Reg.datum  04-06-2018 Beslutsdatum   2018-09-19

Ärendemening Näringsrätt

Motpart UBV Skönhetsmagasinet Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för verksamhet 

inom skönhetsbranschen. 2. Bolaget skall ha hemort på 

Åland. 3. Minst två tredjedelar av ledamöterna och 

suppleanterna i styrelsen skall ha åländsk 

hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit bosatta i 

landskapet Åland under minst fem år. 4. Verksamheten 

skall bedrivas på svenska. 5. I verksamheten bör lokala 

resurser och lokal arbetskraft användas i mån av 

möjlighet. 6. Verksamheten skall vara förenlig med god 

sed och tillåten i lag.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin 

hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga 

styrelsemedlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt eller 

ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år 

tillbaka.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Fastigheten skall 

användas av sökanden för fast bosättning. 2. Sökanden 

får inte ändra fastighetens användningsändamål utan 

tillstånd av landskapsregeringen.
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Ärendemening
Garanti för paketreseverksamhet, överfört från DÄR 

2018-06-04

Motpart Tallink Silja Oy

Beslut

Efter inkommet brev kan Ålands landskapsregering 

konstatera att sökande inte längre bedriver någon 

resebyråverksamhet. Landskapsregeringen beslutar 

härmed att den bankgaranti (nr. 233384-368483) som 

inlämnats 23.1.2017 som säkerhet för 

resebyråverksamheten med sista giltighetsdag 

20.1.2020 på 25.228,19 euro restitueras.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannaföredra

Beslutande Slotte Michaela,

Föredragande Åkerblom Marcus,


