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utskriftsdatum: 2018-12-17 

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-12-14 och 2018-12-14
9 cases found

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Jomala

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lundén Christina, 

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Jomala

Motpart

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 17 

december 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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lundén Christina, 

NO_COMMAN



Diarienr.  ÅLR 2018/3526 Reg.datum  04-05-2018 Beslutsdatum   2018-12-14

Ärendemening Företagsinvestering

Motpart Ålands Trädgårdshall Anl

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med brevnummer 

490 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 

17.12.2018 till och med 16.12.2023. 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.



Diarienr.  ÅLR 2017/7287 Reg.datum  25-09-2017 Beslutsdatum   2018-12-14

Diarienr.  ÅLR 2018/4806 Reg.datum  07-06-2018 Beslutsdatum   2018-12-14

Ärendemening Företagsinvestering för livsmedel

Motpart Ålands Trädgårdshall Andelslag

Beslut

Beviljas investeringsstöd (EU-delfinansierat) enligt 

landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar 

(ÅFS2016:29). Delfinansiering från Europeiska 

jordbruksfonden och Ålands landskapsregering inom ramen 

för landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland 2014-

2020. Beviljas en delfinansiering om 30 %, dock högst 

10.650,00 euro. Nationell del är 6.762,75 euro och EU:s del 

är 3.887,25 euro. (Hyrrä nr: 76697)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/Leader 

Projekt: Vargskärsgården

Motpart

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

25.464,60 euro, som kommer att dras av mot tidigare 

beviljat och utbetalt förskott. (300 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 

Beslut

Beviljas investeringsstöd (EU-delfinansierat) enligt 

landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar 

(ÅFS2016:29). Delfinansiering från Europeiska 

jordbruksfonden och Ålands landskapsregering inom ramen 

för landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland 2014-

2020. Beviljas en delfinansiering om 30 %, dock högst 

42.540,00 euro. Nationell del är 27.012,90 euro och EU:s del 

är 15.527,10 euro. (Hyrrä nr: 74411)



Diarienr.  ÅLR 2017/8045 Reg.datum  19-10-2017 Beslutsdatum   2018-12-14

Diarienr.  ÅLR 2018/10497 Reg.datum  14-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-14

Diarienr.  ÅLR 2018/3984 Reg.datum  18-05-2018 Beslutsdatum   2018-12-14

Diarienr.  ÅLR 2018/7821 Reg.datum  18-09-2018 Beslutsdatum   2018-12-14

Ärendemening
Undersökning angående fornlämningsområdet i Norrby, 

Lemland

Motpart Mäklarhuset i Mariehamn Ab

Beslut Kulturbyrån beslöt avge utlåtande, enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Roe Freya, 

Ärendemening
Behov av inventering av "område 3" i Haraldsby med hänsyn 

till kulturmiljö och fornlämningar

Motpart

Beslut
Kulturbyrån tillställer kommunen kulturmiljöunderlag enligt 

bifogat utlåtande.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Karlsson Jonas, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut Beviljas att lyfta 16.612,80 euro i räntestödslån. (2471 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 



Ärendemening
Antikvarisk bedömning av en del av fastigheten 62-403-1-15 

i Bråttö by, Föglö

Motpart Lyyskis Fastigheter Rfm Afm

Beslut Kulturbyrån beslöt avge utlåtande, enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Roe Freya, 


