
Diarienr.  ÅLR 2020/5967 Reg.datum  30-07-2020 Beslutsdatum   2020-09-08

Diarienr.  ÅLR 2020/2428 Reg.datum  25-03-2020 Beslutsdatum   2020-09-08

Diarienr.  ÅLR 2020/6801 Reg.datum  04-09-2020 Beslutsdatum   2020-09-08

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-09-08 och 2020-09-08

10 cases found

Ärendemening Registrering av företag som handlar med fodermedel

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 

Ärendemening Finansieringsansökan skärgårdsstöd

Motpart Karlvillas Ab

Beslut

Beviljas ett skärgårdsstöd i form av ett verksamhetsbidrag om 

maximalt 6.000 euro. Företaget bedriver småskalig 

livsmedelsproduktion. (740 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening
Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, 

likviditetsgaranti

Motpart Bryggeri Ab Bock - Wasa

Beslut

Beslöts på basen av de från Finnvera den 28.8.2020 inkomna 

nya uppgifterna gällande lånestorlek, ändra beslutet av den 21 

augusti 2020 om förordande av lånegaranti och därmed 

förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 

80.000 euro (80 % garanti motsvarar 64.000 euro). Själva 

lånegarantin höjs därmed utifrån ursprungligt beslut med 

8.000 euro. (739 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr.  ÅLR 2020/6473 Reg.datum  24-08-2020 Beslutsdatum   2020-09-08

Ärendemening Tillstånd för väganslutning, ny anslutning

Motpart Saltviks kommun

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Sommarström Hanna, 

Motpart M.A.T-Fish Ab Oy

Beslut
Landskapsregeringen har beslutat godkänna Er anmälan om 

registrering som ett företag som handlar med fodermedel.



Beslut Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om 

tillfällig anslutning under entreprenad för tillbyggnad från 

fastighet 736-414-2-36 i Kvarnbo, Saltvik kommun till 

landsväg nr 550 Kvarnbo-Kyrkvägen. Ansökan beviljas enligt 

de villkor som anges nedan. Villkor Allmänt 1. Sökanden ska 

kontakta vägunderhållet vid Ålands landskapsregering för en 

försyn av platsen innan arbetet påbörjas och för en slutsyn 

efter utförd åtgärd. Synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen tillsammans med en representant för 

sökanden. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst 

samma skick som innan åtgärden utfördes och i enlighet med 

eventuella anvisningar från Infrastrukturavdelningen. (Se 

kontaktuppgifter under rubriken Information.) 2. Sökanden 

står för samtliga kostnader för byggande av väganslutningen, 

inklusive trumma, samt också för framtida underhåll av 

anslutningen. Eventuella skador som uppstår på den allmänna 

vägen p.g.a. den nya anslutningen bekostas av sökanden. 3. 

Den planerade åtgärden ska utföras senast inom tre år från 

beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. 4. 

Anslutningen ska tas bort och vägområdet återställas till 

ursprungligt skick efter att byggnationen är klar. Tekniska krav 

5. Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i 

förhållande till den allmänna vägen, anslutningens släntlutning 

bör vara 1:2. Även vägtrumman ska följa denna släntlutning. 

6. Anslutningens körbanebredd ska byggas 4-10 meter bred. 

7. Anslutningen ska förses med en vägtrumma vars storlek 

ska anpassas efter platsens vattenflöde. Vägtrumman ska ha 

en inre diameter om minst 30 cm eller större om vattenflödet 

fodrar det. Vägtrumman kan utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) 

i SN8- klass eller motsvarande. Vägtrumman ska installeras 

enligt Infrastrukturavdelningens anvisningar. Dräneringen av 

sidoområdet ska ordnas så att inga skador uppstår för den 

allmänna vägen. Om anslutningen byggs på en vattendelande 

plats behövs ingen vägtrumma. Sökanden ansvarar för skötsel 

av vägtrumman. Vattengenomströmning genom trumman ska 

alltid fungera. 8. Den nya anslutningen ska förses med en 

ytbeläggning på en sträcka av 1,5 meter Anslutningen får inte 

tas i bruk innan ytbeläggningen är utförd och anslutningen 

blivit godkänd av Infrastrukturavdelningen.



Diarienr.  ÅLR 2020/6284 Reg.datum  17-08-2020 Beslutsdatum   2020-09-08

Diarienr.  ÅLR 2020/6463 Reg.datum  24-08-2020 Beslutsdatum   2020-09-08

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Gennebygruppen Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Omtu AB

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för bemanningstjänster 

inom hälso-och sjukvård. 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 2020/6852 Reg.datum  07-09-2020 Beslutsdatum   2020-09-08

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Audiotrade Åland Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 8.9.2020-7.9.2025. 

Villkor: 1. Tillståndet gäller för konsultverksamhet avseende 

företags organisation, uthyrning av semesterstugor, uthyrning 

och leasing av fritids- och sportutrustning samt för blandat 

jordbruk. 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 2020/6869 Reg.datum  07-09-2020 Beslutsdatum   2020-09-08

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Käringsunds camping

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för import, försäljning, 

uthyrning och service av audiovisuell teknik ävensom 

musikinstrument 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.



Diarienr.  ÅLR 2020/6876 Reg.datum  07-09-2020 Beslutsdatum   2020-09-08

Ärendemening Näringsrätt

Motpart DKCO Advokatbyrå Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för campingverksamhet 

samt övernattningsstugor. 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 2020/6903 Reg.datum  08-09-2020 Beslutsdatum   2020-09-08

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Advokatbyrå Uotila & Mattsson Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för advokatverksamhet. 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.



Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för advokatverksamhet. 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.


