
Diarienr.  ÅLR 2019/3074 Reg.datum  10-04-2019 Beslutsdatum   2019-12-10

Diarienr.  ÅLR 2019/1507 Reg.datum  19-02-2019 Beslutsdatum   2019-12-10

Diarienr.  ÅLR 2019/8173 Reg.datum  21-10-2019 Beslutsdatum   2019-12-10

Diarienr.  ÅLR 2016/9810 Reg.datum  29-12-2016 Beslutsdatum   2019-12-10

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-12-10 och 2019-12-10

Ärendemening Avbytarstöd 2019

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Peders Aplagård Ab

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

10.200 euro för utbetalning. (274 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening Internationaliseringsstöd

Motpart Deductive Labs Ab

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

550,93 euro för utbetalning. (275 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Alopaeus Sara, 
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Ärendemening
Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, 

förnyande

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Ärendemening
Medborgarinitiativ angående sänkt hastighet, 

Landsvägen nr 1, Näfsby

Motpart Hammarlands kommun

Beslut

Med stöd av 65 § Vägtrafiklag (1983:27) för 

landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att 

införa permanent hastighetsbegränsningen på 70 

km/h, på del av landsväg nr 1 Hammarlandsvägen 

(från korsningsområdet vid landsväg nr 40 

Emkarbyvägen och norrut fram till avtaget till 

landsväg nr 160 Skarpnåtövägen) i Näfsby i 

Hammarlands kommun.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Lindfors Elin, 
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Ärendemening
Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, 

förnyande

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med 

brevnummer 542 Il Giltighetstid: Tillståndet gäller 

från och med 1.1.2020 till och med 31.12.2024. Art 

och fordon: Beställningstrafik med personbil. 

Stationsplats: Föglö Utlåtande har begärts av: Begärt 

utlåtande från Ålands polismyndighet 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 ska 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. Bakgrund Den 

20.11.2019 inkom en ansökan från Leif Eriksson om 

förnyande av trafiktillstånd för personbil med Föglö 

som stationsplats.
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Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med 

brevnummer 543 Il Giltighetstid: Tillståndet gäller 

från och med 1.1.2020 till och med 31.12.2024. Art 

och fordon: Beställningstrafik med personbil. 

Stationsplats: Föglö Utlåtande har begärts av: Begärt 

utlåtande från Ålands polismyndighet 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 ska 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. Bakgrund Den 

20.11.2019 inkom en ansökan från Leif Eriksson om 

förnyande av trafiktillstånd för personbil med Föglö 

som stationsplats.
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Ärendemening
Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil, 

förnyande

Motpart Varggropens Sand Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Ärendemening
Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil, 

förnyande

Motpart Varggropens Sand Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljade med nummer Nr 544 

I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med den 

1.1.2020 till och med den 31.12.2024. Art och 

fordon: Beställningstrafik med lastbil. Stationsplats: 

Hammarlands kommun Villkor 1. Trafiken ska 

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. Trafiktillståndet ska 

under körning medföras i bil som är i trafik på basis 

av detta tillstånd. 3. Rättighet att utöva trafik med 

stöd av detta tillstånd kan inte överlåtas åt annan. 4. 

Landskapsregeringen kan utfärda bestämmelser 

angående bedrivandet av trafiken som avviker från 

detta tillstånd, ifall detta på grund av förändrade 

förhållanden eller annat synnerligt skäl är 

nödvändigt. 5. 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. 6. Om 

trafiken upphör ska landskapsregeringen 

underrättas. Bakgrund Den 20.11.2019 inkom 

Varggropens Sand Ab med en ansökan om förnyande 

av trafiktillstånd för lastbil. Utlåtande har begärts 

från Ålands polismyndighet.
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Ärendemening
Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil, 

förnyande

Motpart Varggropens Sand Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljade med nummer Nr 545 

I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med den 

1.1.2020 till och med den 31.12.2024. Art och 

fordon: Beställningstrafik med lastbil. Stationsplats: 

Hammarlands kommun Villkor 1. Trafiken ska 

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. Trafiktillståndet ska 

under körning medföras i bil som är i trafik på basis 

av detta tillstånd. 3. Rättighet att utöva trafik med 

stöd av detta tillstånd kan inte överlåtas åt annan. 4. 

Landskapsregeringen kan utfärda bestämmelser 

angående bedrivandet av trafiken som avviker från 

detta tillstånd, ifall detta på grund av förändrade 

förhållanden eller annat synnerligt skäl är 

nödvändigt. 5. 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. 6. Om 

trafiken upphör ska landskapsregeringen 

underrättas. Bakgrund Den 20.11.2019 inkom 

Varggropens Sand Ab med en ansökan om förnyande 

av trafiktillstånd för lastbil. Utlåtande har begärts 

från Ålands polismyndighet.
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Ärendemening Utförsel av ljudband

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt bevilja tillstånd för 

utförsel av fyrtio analoga band ur Ålands museums 

samling.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Ålands museum tjänstemannabeslut

Beslutande Dahlblom Annika, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beviljade med nummer Nr 546 

I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med den 

1.1.2020 till och med den 31.12.2024. Art och 

fordon: Beställningstrafik med lastbil. Stationsplats: 

Hammarlands kommun Villkor 1. Trafiken ska 

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. Trafiktillståndet ska 

under körning medföras i bil som är i trafik på basis 

av detta tillstånd. 3. Rättighet att utöva trafik med 

stöd av detta tillstånd kan inte överlåtas åt annan. 4. 

Landskapsregeringen kan utfärda bestämmelser 

angående bedrivandet av trafiken som avviker från 

detta tillstånd, ifall detta på grund av förändrade 

förhållanden eller annat synnerligt skäl är 

nödvändigt. 5. 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. 6. Om 

trafiken upphör ska landskapsregeringen 

underrättas.


