
Diarienr.  ÅLR 2017/2478 Reg.datum  29-03-2017 Beslutsdatum   2019-01-24

Diarienr.  ÅLR 2017/9705 Reg.datum  20-12-2017 Beslutsdatum   2019-01-24

Diarienr.  ÅLR 2018/1569 Reg.datum  19-02-2018 Beslutsdatum   2019-01-24

Diarienr.  ÅLR 2018/7619 Reg.datum  11-09-2018 Beslutsdatum   2019-01-24

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-01-24 och 2019-01-24
14 cases found

Ärendemening Utvecklingsstöd

Motpart Ålands hushållningssällskap r.f.

Beslut
Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd 

betalas stödbeloppet ut på 592,94 euro. (61 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Utvecklingsstöd

Motpart Ålands hushållningssällskap r.f.

Beslut
Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd 

betalas stödbeloppet ut på 818,09 euro. (60 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd 

betalas andra raten av stödbeloppet ut på 

21.712,30 euro. (59 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 



Diarienr.  ÅLR 2019/445 Reg.datum  16-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-24

Diarienr.  ÅLR 2019/534 Reg.datum  18-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-24

Diarienr.  ÅLR 2018/10126 Reg.datum  03-12-2018 Beslutsdatum   2019-01-24

Ärendemening Näringsrätt

Motpart MMEL Ab

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut
Beviljades 5.477,50 euro i investeringsstöd för 

täckdikning. (Projektnummer i Hyrrä: 89999)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut
Beviljades 14.245,00 euro i investeringsstöd för 

bevattning. (Projektnummer i Hyrrä: 89828)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut
Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd 

betalas stödbeloppet ut på 5.936,80 euro. (62 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 



Diarienr.  ÅLR 2019/124 Reg.datum  07-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-24

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Butler Construction AB

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Beviljat. Landskapsregeringen meddelar sökanden 

att fastigheter kan ägas och besittas utan 

näringsrätt, eftersom detta inte utgör sådan 

näringsutövning som omfattas av landskapslag 

(1996:47) om rätt att utöva näring. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för elinstallation och elplanering 

samt därmed sammankopplad verksamhet samt 

för att äga, besitta och idka handel med 

värdepapper . 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. Ett villkor för tillståndet är att 

verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på 

svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga 

arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet 

gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.



Diarienr.  ÅLR 2019/188 Reg.datum  08-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-24

Diarienr.  ÅLR 2019/294 Reg.datum  11-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-24

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Heliwest Oy

Beslut

Beviljat för tiden 1.2 - 31.12.2019 Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för uthyrning av 

helikoptertjänster till Babcock Scandinavian 

Airambulance Ab. 2. Verksamheten ska bedrivas 

på svenska. 3. I verksamheten bör lokala resurser 

och lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 

4. Verksamheten skall vara förenlig med god sed 

och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att 

verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på 

svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga 

arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet 

gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Beviljat för tiden 1.3.2019 - 1.3.2024 Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för byggnation. 2. Verksamheten 

ska bedrivas på svenska. 3. I verksamheten bör 

lokala resurser och lokal arbetskraft användas i 

mån av möjlighet. 4. Verksamheten skall vara 

förenlig med god sed och tillåten i lag. Ett villkor 

för tillståndet är att verksamhetsspråket är 

svenska. Detta innebär att kunder ska garanteras 

service och information på svenska samt att de 

anställda som är placerade på Åland ska kunna 

använda svenska i sitt dagliga arbete och få all 

information rörande anställningsförhållandet på 

svenska. Tillståndet gäller under förutsättning att 

villkoren är uppfyllda.



Diarienr.  ÅLR 2019/327 Reg.datum  14-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-24

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Mariehamn Enerexit Ab

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Ab DU-tec NET Oy

Beslut

Beviljat för tiden 1.2.2019 - 31.12.2020. Villkor: 

1. Tillståndet gäller för rivning av Telia nät, 

underhåll samt byggande av elnät.. 2. 

Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I 

verksamheten bör lokala resurser och lokal 

arbetskraft användas i mån av möjlighet. 4. 

Verksamheten skall vara förenlig med god sed och 

tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att 

verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på 

svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga 

arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet 

gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2018/6113 Reg.datum  04-07-2018 Beslutsdatum   2019-01-24

Diarienr.  ÅLR 2018/8550 Reg.datum  12-10-2018 Beslutsdatum   2019-01-24

Ärendemening
Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, 

Jomala

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lundén Christina, 

Ärendemening
Anmälan angående tillsyn och uppföljning av 

yrkesutbildad personal

Motpart

Beslut Beslut enligt brev 2 S3.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomqvist Helena, Michelsson Bengt, 

Föredragande

Beslut

Beviljat för tiden 24.1.2019 - 1.1.2024 Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för att på ett för ägaren 

sammantaget förmånligt sätt avveckla bolagets 

verksamhet och egendom för att i förlängningen 

kunna likvidera bolaget samt att åtgärda eventuell 

negativ miljöpåverkan som föranletts av de 

verksamheter som bolaget har tagit över. 2. 

Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I 

verksamheten bör lokala resurser och lokal 

arbetskraft användas i mån av möjlighet. 4. 

Verksamheten skall vara förenlig med god sed och 

tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att 

verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på 

svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga 

arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet 

gäller under förutsättning att villkoren är uppfyllda.



Diarienr.  ÅLR 2018/8550 Reg.datum  12-10-2018 Beslutsdatum   2019-01-24

Ärendemening
Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, 

Jomala

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lundén Christina, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med 

brevnummer 29 Il Giltighetstid: Tillståndet gäller 

från och med 28.1.2019 till och med 27.1.2024. 

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.



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 28 januari 2019. 

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.


