
Diarienr.  ÅLR 2019/6673 Reg.datum  30-08-2019 Beslutsdatum   2020-01-21

Diarienr.  ÅLR 2013/4143 Reg.datum  02-05-2013 Beslutsdatum   2020-01-21

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2020-01-21 och 2020-01-21
12 cases found

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Ärendemening
Trafiktillstånd för beställningstrafik med 

personbil, Eckerö

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslutade att förlänga tiden 

inom vilken trafiken ska inledas att gälla fram till 

1.8.2020. I det tidigare beslutet hade av någon 

anledning de villkor som finns inskrivna i 

lagstiftningen och som normalt ingår i 

beslutstexten bortfallit. Vi önskar därför erinra 

om dessa villkor: 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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 



Diarienr.  ÅLR 2019/3948 Reg.datum  16-05-2019 Beslutsdatum   2020-01-21

Diarienr.  ÅLR 2018/4197 Reg.datum  23-05-2018 Beslutsdatum   2020-01-21

Diarienr.  ÅLR 2019/4711 Reg.datum  06-06-2019 Beslutsdatum   2020-01-21

Ärendemening Verksamhetsbidrag 2020

Motpart Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum sr

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka, 

Föredragande Lönnblad Jan-Ole, 

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/ 

Leader projekt: Norrby Ångbåtsbrygga

Motpart Norrby samfällda land- och vattenområden

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader 

bevilja 6.597,51 euro för utbetalning. (Hyrrä-

nummer: 75393)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening Intendent

Motpart

Beslut Förordnande nr 22 U1

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande

Ärendemening

Projektansökan Europeiska jordbruksfonden 

Investeringsstöd, köttdjursladugård, gödselplatta 

och urintank överfört från DÄR 2.5.2013

Motpart

Beslut

Beslöts godkänna ändringen av lånevillkoren för 

lån för köttdjursladugård, beviljat den 12 januari 

2010. Ändringen gäller referensräntan, som 

ändras från 3 mån. euribor till 12 mån. euribor. 

Lånets saldo är 176.047 euro. (67 N2)

Föredragande Franzell Leif, 



Diarienr.  ÅLR 2020/555 Reg.datum  20-01-2020 Beslutsdatum   2020-01-21

Diarienr.  ÅLR 2019/1287 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2020-01-21

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Ärendemening
Deltagande i paneldebatt i Bryssel på 

Internationella kvinnodagen

Motpart

Beslut

Anna Häger utses till Ålands representant vid en 

paneldebatt 5.3.2020 i Bryssel med anledning av 

Internationella kvinnodagen. Tillfället arrangeras 

i Danmarks ambassad. Landskapsregeringen 

bekostar resor och logi. Resan gäller perioden 5 - 

8.3.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka, 

Föredragande Lönnblad Jan-Ole, 

Beslut

I enlighet med fastställt belopp i 

landskapsbudgeten 2020 utbetalas ett stöd till 

Stiftlesens Ålands sjöfartsmuseum om 357 000 

euro. Stödet fördelas enligt följande: - Stöd till 

ordinarie verksamhet 302 000 euro - Stöd till 

museifartyget Pommerns löpande underhåll 35 

000 euro - Specialprojekt 20 000 euro



Diarienr.  ÅLR 2019/1287 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2020-01-21

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med 

nummer Nr 37 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller 

oförändrat för perioden 14.02.2019 till och med 

den 13.02.2024. Art och fordon: 

Beställningstrafik med lastbil Stationsplats: 

Jomala kommun Tidigare utfärdade beslut med 

nummer 75-80 I1 ska returneras till 

landskapsregeringen senast 29.1.2020. Villkor 

för verksamheten: 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. Trafiktillståndet skall 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.



Diarienr.  ÅLR 2019/1287 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2020-01-21

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med 

nummer Nr 38 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller 

oförändrat för perioden 14.02.2019 till och med 

den 13.02.2024. Art och fordon: 

Beställningstrafik med lastbil Stationsplats: 

Jomala kommun Tidigare utfärdade beslut Nr:s 

75-80 I1 ska returneras till landskapsregeringen 

senast 29.1.2020. Villkor för verksamheten: 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. Trafiktillståndet 

skall 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.



Diarienr.  ÅLR 2019/1287 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2020-01-21

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med 

nummer Nr 39 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller 

oförändrat för perioden 14.02.2019 till och med 

den 13.02.2024. Art och fordon: 

Beställningstrafik med lastbil Stationsplats: 

Jomala kommun Tidigare utfärdade beslut Nr:s 

75-80 I1 ska returneras till landskapsregeringen 

senast 29.1.2020. Villkor för verksamheten: 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. Trafiktillståndet 

skall 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.



Diarienr.  ÅLR 2019/1287 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2020-01-21

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med 

nummer Nr 40 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller 

oförändrat för perioden 14.02.2019 till och med 

den 13.02.2024. Art och fordon: 

Beställningstrafik med lastbil Stationsplats: 

Jomala kommun Tidigare utfärdade beslut Nr:s 

75-80 I1 ska returneras till landskapsregeringen 

senast 29.1.2020. Villkor för verksamheten: 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. Trafiktillståndet 

skall 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.



Diarienr.  ÅLR 2019/1287 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2020-01-21

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med 

nummer Nr 41 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller 

oförändrat för perioden 14.02.2019 till och med 

den 13.02.2024. Art och fordon: 

Beställningstrafik med lastbil Stationsplats: 

Jomala kommun Tidigare utfärdade beslut Nr:s 

75-80 I1 ska returneras till landskapsregeringen 

senast 29.1.2020. Villkor för verksamheten: 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. Trafiktillståndet 

skall 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.



Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med 

nummer Nr 42 I1 Giltighetstid: Tillståndet gäller 

oförändrat för perioden 14.02.2019 till och med 

den 13.02.2024. Art och fordon: 

Beställningstrafik med lastbil Stationsplats: 

Jomala kommun Tidigare utfärdade beslut Nr:s 

75-80 I1 ska returneras till landskapsregeringen 

senast 29.1.2020. Villkor för verksamheten: 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. Trafiktillståndet 

skall 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.


