
Utskriftsdatum: 2020-09-03 

Diarienr.  ÅLR 2020/4985 Reg.datum  15-06-2020 Beslutsdatum   2020-09-02

Diarienr.  ÅLR 2020/6392 Reg.datum  20-08-2020 Beslutsdatum   2020-09-02

Diarienr.  ÅLR 2020/6681 Reg.datum  31-08-2020 Beslutsdatum   2020-09-02

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-09-02 och 2020-09-02

12 cases found

Ärendemening Anmälan om elarbeten, anslutning av verksamhet

Motpart Alandia Engineering Marine

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lindström Johnny, 

Ärendemening Ersättning för rådgivning

Motpart Ålands Hushållningssällskap rf

Beslut
Enligt redovisade kostnader för rådgivning betalas 

stödbeloppet ut på 147,50 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut Beviljas att lyfta 145.558 euro i räntestödslån.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 



Diarienr.  ÅLR 2020/6188 Reg.datum  12-08-2020 Beslutsdatum   2020-09-02

Ärendemening Elnätsinnehavare, projektanmälan

Motpart Ålands Elandelslag

Beslut
Landskapsregeringen beslöt att anteckna anmälan till 

kännedom.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lindström Johnny, 

Beslut Ålands landskapsregering beslöt att anteckna Alandia 

Engineering Marine i elentreprenörsregistret. Ålands 

landskapsregering beslöt att godkänna verksamhetsledaren för 

elarbeten. Godkänd ledare för elarbeten är ansvarig för att 

villkoren i detta beslut följs. Landskapsregeringen kan 

återkalla detta tillstånd om innehavaren inte längre fyller de 

fordringar som förutsätts i detta tillstånd, om ersättaren för 

den ansvariga ledaren icke längre är i firmans tjänst eller om 

firman åtar sig arbeten i strid med detta tillstånd. Villkor 

Verksamheten får bedrivas under förutsättning att följande 

villkor iakttas: Vid elarbeten iakttas Landskapslag (2017:38) 

om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag och 

Landskapsförordning (2017:41) om tillämpning på Åland av 

riksförfattningar om elsäkerhet. Elmateriel och elanläggningar 

är i sådant skick som förutsätts i elsäkerhetslagen samt de 

stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, 

innan de tas i drift eller överlåts till någon annan. De som utför 

elarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt instruerade för sina 

uppgifter. Entreprenören ska ha till förfogande åländsk 

ellagstiftning och de där ingående författningarna inklusive de i 

elsäkerhetsexamen ingående publikationerna och andra 

publikationer som är relevanta för verksamheten, de 

arbetsredskap som är nödvändiga för verksamheten samt 

nödvändiga mätinstrument. Ytterligare ska entreprenören ha 

tillräckliga utrymmen med hänsyn till verksamhetens 

omfattning och ett permanent verksamhetsställe. Arbetslokal 

och erforderliga verktyg ska vara sådana som 

landskapsregeringen kan godkänna.



Diarienr.  ÅLR 2020/3510 Reg.datum  07-05-2020 Beslutsdatum   2020-09-02

Diarienr.  ÅLR 2020/4729 Reg.datum  08-06-2020 Beslutsdatum   2020-09-02

Diarienr.  ÅLR 2020/5329 Reg.datum  22-06-2020 Beslutsdatum   2020-09-02

Ärendemening Jordförvärv i Lemland

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart Komulainens Bygg & Entreprenad Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin hemort i 

landskapet Åland. 2. Minst två tredjedelar av styrelsens 

medlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt eller ha varit 

bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka. 3. 

Markområdet ska användas för det i ansökan angivna syftet.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har den 2 september 2020, utifrån 

godkända stödberättigande utgifter, beslutat godkänna en rat 

om 80 % av stödet på 3.996 euro för utbetalning. Eftersom 

projektet inte är helt klart ännu betalas 80 % av stödet nu och 

resterande 20 % betalas ut då projektet är klart. (147 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 



Diarienr.  ÅLR 2020/5735 Reg.datum  08-07-2020 Beslutsdatum   2020-09-02

Diarienr.  ÅLR 2020/5791 Reg.datum  13-07-2020 Beslutsdatum   2020-09-02

Ärendemening Jordförvärv i Lemland

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Fastigheten skall användas av 

sökanden för fast bosättning. 2. Sökanden får inte ändra 

fastighetens användningsändamål utan tillstånd av 

landskapsregeringen.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Finström

Motpart BAB Lövgränd i Finströms kommun

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin hemort i 

landskapet Åland. 2. Minst två tredjedelar av styrelsens 

medlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt eller ha varit 

bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka. 3. 

Markområdet ska användas för det i ansökan angivna syftet.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Fastigheten skall användas av 

sökanden för fast bosättning. 2. Sökanden får inte ändra 

fastighetens användningsändamål utan tillstånd av 

landskapsregeringen.



Diarienr.  ÅLR 2020/6570 Reg.datum  25-08-2020 Beslutsdatum   2020-09-02

Diarienr.  ÅLR 2020/6757 Reg.datum  02-09-2020 Beslutsdatum   2020-09-02

Ärendemening Museivärd

Motpart

Beslut Förordnande nr 151 U1

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande

Ärendemening Lotteritillstånd

Motpart Skördefestens vänner rf

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller den 18-

20.9.2020 – landskapet Åland. Lotternas antal, pris och 

sammanlagda försäljningspris: 3.000 st – 2 €/st – sammanlagt 

försäljningspris 6.000 € Syfte: Till stöd för att arrangera och 

utveckla evenemangen Skördefesten på Åland och Åland 

Grönskar. Villkor: 1. Lottsedel skall vara försedd med uppgift 

om arrangören. 2. Vinnare skall vara berättigad att utfå vinst 

senast inom två månader efter dragningen. 3. 

Lotteriarrangören skall iaktta stadgandena i lotteriskattelagen 

(FFS 552/92). 4. Vinsternas sammanlagda värde skall utgöra 

minst 35 procent av lotternas sammanlagda försäljningsvärde. 

Den minsta vinstens värde skall motsvara minst lottens pris. 5. 

Tillståndshavaren är skyldig att inom fem månader från det att 

varulotteritillståndet upphört att gälla inlämna redovisning till 

Lotteriinspektionen.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/6459 Reg.datum  21-08-2020 Beslutsdatum   2020-09-02

Ärendemening Utvecklingsstöd

Motpart Ålands Hushållningssällskap rf

Beslut

Beviljades 5.881 euro i stöd för kunskapsöverföring och 

information, effektiverat skördearbete i fruktodling för bättre 

lönsamhet. (Projektnummer i Hyrrä: 142268)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 


