
Utskriftsdatum: 2020-07-02 

Diarienr.  ÅLR 2018/8802 Reg.datum  18-10-2018 Beslutsdatum   2020-07-01

Diarienr.  ÅLR 2019/4402 Reg.datum  31-05-2019 Beslutsdatum   2020-07-01

Diarienr.  ÅLR 2020/2144 Reg.datum  12-03-2020 Beslutsdatum   2020-07-01

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-07-01 och 2020-07-01

13 cases found

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader 

Projekt: Ståtar, Späck och Skrävlor

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart Ålands landskapsregering/Näringsavdelning 

Beslut

Landskapsregeringen har den 1 juli 2020, utifrån 

godkända stödberättigande utgifter, beslutat godkänna 

rat 2 om 30.482,91 euro för utbetalning. (128 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart Ålands fiskodlarförening r.f.

Beslut

Landskapsregeringen har den 1 juli 2020, utifrån 

godkända stödberättigande utgifter, beslutat godkänna 

12.172,50 euro för utbetalning. Belopp om 2.394,00 

euro kvittas mot tidigare utbetalt förskott. Belopp om 

9.778,50 euro inbetalas på av Er meddelat konto. (127 

N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 



Diarienr.  ÅLR 2020/4880 Reg.datum  11-06-2020 Beslutsdatum   2020-07-01

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Ålands Elandelslag

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Bergström Ian, 

Motpart Archipelago Pares RF

Beslut

Landskapsregeringen har den 1 juli 2020 beviljat 

Archipelago Pares r.f. ett förskott om 11.613,60 euro 

motsvarande 60 % av det beviljade stödet för 

projektet ”Ståtar, späck & skrävlor ”. Det beviljade 

förskottet kommer att avräknas mot redovisade och 

stödbeättigande utgifter senast 1 juni 2021. Utbetalt 

förskott kan återkrävas av sökanden om inte 

motsvarande stödberättigande utgifter kan påvisas i 

slutredovisningen eller om annan omständighet 

framkommer som föranleder återkrav av utbetalt 

förskott. (129 N3)



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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Ålands Elandelslag 

tillstånd att förlägga elkabel inom vägområde längs och 

igenom landsväg nr 330 Flakavägen i Lemland 

kommun, enligt bifogade kartor och de villkor som 

anges nedan. Därtill godkänns bifogad 

trafikanordningsplan (TA-plan) för det planerade 

arbetet. Villkor 1. Arbetet får inte påbörjas innan 

infrastrukturavdelningens representant givit sökanden 

klartecken att påbörja arbetet. Försyn ska hållas på 

platsen innan arbetsutförandet och en slutsyn ska 

hållas i samband med åtgärdens färdigställande. 

Synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen. Vid synerna ska sökanden 

närvara och gärna även utföraren. Om sökanden inte 

kan närvara vid en syn ska denne utse en representant 

som vid synen har en fullmakt med beslutanderätt. 

Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst 

samma skick som innan åtgärden utfördes och enligt 

eventuella anvisningar från väghållarens representant. 

2. Sökanden ska markera kabeldragningen i terrängen 

innan försyn. 3. Kablarna ska placeras på ett 

ledningsdjup av minst 600 mm. Om detta inte går att 

genomföra på delar av sträckan ska sökanden meddela 

väghållaren om vilka delsträckor som berörs och 

avvikande djup för dessa. Kabel ska placeras längs den 

yttre dikeskanten om inte annat överenskommits. 

Kabel får inte placeras i innerslänt. Vid platser med 

berg kan kabel placeras i dikesbotten efter 

överenskommelse och sprängning görs vid behov. Vid 

borrning genom väg placeras kabel så djupt under 

dikesbotten och körbana så att den inte skadas av 

normala vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar 

inte för eventuella skador, som kan åstadkommas på 

kablar 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. 

Förläggning igenom väg (9 stycken genom landsväg nr 

330 Flakavägen) ska göras genom borrning eller 

motsvarande. 5. Den bifogade trafikanordningsplanen 

(TA-planen) ska följas vid arbetet. 6. Då arbete inte 

pågår ska arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga 

anordningar förvaras utanför vägområdet och så att de 

inte utgör en fara för trafiken. 7. 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. 8. Sökanden ska på egen bekostnad 

utföra alla erforderliga åtgärder för skyddande av 

kablar eller tillhörade anordningar, vilket inkluderar 

flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, 

grundförbättras eller förses med trafikanordningar 

såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 9. För 

framtida lokalisering av kablar ska dessa GPS-inmätas 

och levereras i DWG format. Uppgifterna ska skickas 

till Infrastrukturavdelningen för kännedom senast vid 

slutssyn av arbetet eller i överenskommelse med 

väghållaren. Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 

med höjdsystemet N2000. 10. 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. 11. 

För närmare bestämning av tiden för arbetet och med 

arbetsutförandet sammanhängande åtgärder ska 

sökanden kontakta vägmästare vid vägunderhållet. (Se 

kontaktuppgifter under rubriken Information.)



Diarienr.  ÅLR 2020/4352 Reg.datum  01-06-2020 Beslutsdatum   2020-07-01

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Ubv Andelslaget Torsholma vatten

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Bergström Ian, 



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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Uvb Andelslaget 

Torsholma vatten tillstånd att förlägga vattenledning 

genom landsväg nr 852 Brändövägen, längs avsnitt av 

landsväg nr 860 Brändövägen, längs avsnitt av och 

genom landsväg 850 Samnäsväg/Innanpåväg, i Brändö 

kommun, enligt bifogad kartor och de villkor som 

anges nedan. Villkor 1. Arbetet får inte påbörjas innan 

infrastrukturavdelningens representant givit sökanden 

klartecken att påbörja arbetet. Försyn ska hållas på 

platsen innan arbetsutförandet och en slutsyn ska 

hållas i samband med åtgärdens färdigställande. 

Synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen. Vid synerna ska sökanden 

närvara och gärna även utföraren. Om sökanden inte 

kan närvara vid en syn ska denne utse en representant 

som vid synen har en fullmakt med beslutanderätt. 

Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst 

samma skick som innan åtgärden utfördes och enligt 

eventuella anvisningar från väghållarens representant. 

2. Sökanden ska markera ledningsdragningen i 

terrängen innan försyn. 3. Ledningarna ska placeras på 

ett ledningsdjup av minst 600 mm. Om detta inte går 

att genomföra på delar av sträckan ska sökanden 

meddela väghållaren om vilka delsträckor som berörs 

och avvikande djup för dessa. Vattenledning ska 

placeras längs den yttre dikeskanten om inte annat 

överenskommits. Vid borrning eller tryckning genom 

väg placeras vattenledning så djupt under dikesbotten 

och körbana så att den inte skadas av normala 

vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte för 

eventuella skador, som kan åstadkommas på 

vattenledningen 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. 

Förläggning igenom väg (ett stycke genom landsväg nr 

852 Brändövägen, fyra stycken genom landsväg 850 

Torsholma färjfäste-Torsborgs 

vägskäl/Samnäsväg/Innanpåväg) ska göras genom 

borrning eller tryckning. 5. 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. 6. Då arbete inte pågår ska 

arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga 

anordningar förvaras utanför vägområdet och så att de 

inte utgör en fara för trafiken. 7. 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. 8. Sökanden ska på egen bekostnad 

utföra alla erforderliga åtgärder för skyddande av 

ledningen eller dennas anordningar, vilket inkluderar 

flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, 

grundförbättras eller förses med trafikanordningar 

såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 9. För 

framtida lokalisering av ledningarna ska dessa GPS-

inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna ska 

skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom 

senast vid slutssyn av arbetet eller i överenskommelse 

med väghållaren. Koordinatsystemet ska vara ETRS 

GK20 med höjdsystemet N2000. 10. 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. 11. 

För närmare bestämning av tiden för arbetet och med 

arbetsutförandet sammanhängande åtgärder ska 

sökanden kontakta vägmästare vid vägunderhållet. (Se 

kontaktuppgifter under rubriken Information.)



Diarienr.  ÅLR 2020/5364 Reg.datum  23-06-2020 Beslutsdatum   2020-07-01

Diarienr.  ÅLR 2020/5156 Reg.datum  16-06-2020 Beslutsdatum   2020-07-01

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Fastighets Ab Opalen

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för att bedriva 

uthyrning av lokaler samt därmed sammanhängande 

verksamhet. 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. 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Meddelande om konkurs

Motpart Bäck Advokatbyrå Ab

Beslut Beslöts göra anmälan om bevakning av fordringar.

Beslutande organ
Finansavdelningen Redovisningsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Susanna, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/5274 Reg.datum  18-06-2020 Beslutsdatum   2020-07-01

Diarienr.  ÅLR 2020/5337 Reg.datum  23-06-2020 Beslutsdatum   2020-07-01

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Cigale & Fourmi Oy

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Shipit Oy Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för logistik- och IT-

verksamhet. 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/5503 Reg.datum  26-06-2020 Beslutsdatum   2020-07-01

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Dr Beijer Läkarpraktik AB

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.7.2020-

3.8.2021. Villkor: 1. Tillståndet gäller för sjukvård 

(psykiatri och beroende). 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

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 7 - 10.7.2020. 

Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

produktpresentation/lansering med hjälp av en mobil 

cykelvagn. 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 2020/5287 Reg.datum  18-06-2020 Beslutsdatum   2020-07-01

Diarienr.  ÅLR 2020/5407 Reg.datum  24-06-2020 Beslutsdatum   2020-07-01

Ärendemening Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart Inred Ab

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 20.000 euro, av 

beviljad likviditetskredit. (684 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Fyndet/Olivia Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för att idka 

handelsrörelse inom minuthandeln med barn- och 

ungdomsartiklar ävensom att idka handel med 

husgeråd och textilier samt att bedriva övrig med 

ovannämnda bransch förknippad verksamhet. 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/5505 Reg.datum  26-06-2020 Beslutsdatum   2020-07-01

Ärendemening Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart Rundbergs stugor

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 16.000 euro, av 

beviljad likviditetskredit. (685 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 


