
Diarienr.  ÅLR 2020/6063 Reg.datum  07-08-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Diarienr.  ÅLR 2020/8079 Reg.datum  15-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Diarienr.  ÅLR 2020/3257 Reg.datum  28-04-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Diarienr.  ÅLR 2020/7630 Reg.datum  02-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-10-20 och 2020-10-20

20 cases found

Ärendemening Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart Jomala Taxi Ab

Beslut Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 8.000 euro, av beviljad likviditetskredit. (796 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Sandösunds Produkter

Beslut
Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som utgör 50 % av godtagbara kostnader för 

internationalisering, dock högst 2.750 euro. (792 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Fastställande av inteckning i fordon

Motpart Ålandsbanken Abp

Beslut Landskapsregeringen beslöt fastställa inteckningen.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande

Ärendemening Utlåtande gällande förnyande av arrendeavtal för Stora Båtskär

Motpart Landskapets fastighetsverk

Beslut Kulturbyrån beslöt att avge utlåtande enligt bilaga.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Kulturmiljöenheten tjänstemannabeslut

Beslutande Sjöberg Pia, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2019/8377 Reg.datum  29-10-2019 Beslutsdatum   2020-10-20

Diarienr.  ÅLR 2015/936 Reg.datum  02-02-2015 Beslutsdatum   2020-10-20

Diarienr.  ÅLR 2020/6523 Reg.datum  24-08-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Diarienr.  ÅLR 2020/6941 Reg.datum  09-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart Lagret 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 Jordförvärv i Eckerö

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Ålands Strukturfonds Program 2014-2020 Business Lab 2015

Motpart Högskolan på Åland

Beslut Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 22.507,19 euro för utbetalning. (795 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Delfs Ab

Beslut Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 23.366,59 euro för utbetalning. (793 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Alopaeus Sara, 



Diarienr.  ÅLR 2020/6994 Reg.datum  10-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Diarienr.  ÅLR 2020/7924 Reg.datum  13-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Diarienr.  ÅLR 2020/7972 Reg.datum  14-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Ärendemening Lotteritillstånd

Motpart De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 2.11.2020-31.1.2021 – landskapet 

Åland. Lotternas antal, pris och sammanlagda försäljningspris: 1.800 st julkalendrar – 10 €/st – 

sammanlagt försäljningspris 18.000€ Syfte: Till ideellt ändamål/verksamhet för föreningens 

medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning. 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

Ärendemening Lotteritillstånd

Motpart IFK Mariehamn Fotboll rf

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 25.10-31.12.2020 – landskapet 

Åland. Lotternas antal, pris och sammanlagda försäljningspris: 2.500 st julkalendrar – 10 €/st – 

sammanlagt försäljningspris 25.000€ Syfte: Till förmån för föreningens barn- och 

ungdomsverksamhet. 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

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart Handelsplats Väst 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



Diarienr.  ÅLR 2017/6188 Reg.datum  15-08-2017 Beslutsdatum   2020-10-20

Diarienr.  ÅLR 2020/7428 Reg.datum  25-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Diarienr.  ÅLR 2020/7429 Reg.datum  25-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Diarienr.  ÅLR 2020/7862 Reg.datum  09-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Ärendemening Premie för konvertering av huvudvärmekälla

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar Er en premie om 500€ för konvertering av huvudvärmekälla i Er 

bostadsfastighet. Villkor Premien betalas ut efter att arbetet har redovisats genom kopior av 

betalda fakturor samt med fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar att oljepanna och -tank 

har avlägsnats från bostaden samt att en ny huvudvärmekälla installeras i enlighet med punkt 4.1 

i villkor Landskapsborgen och räntestöd för energieffektiviserande åtgärder i bostadshus och 

flerbostadshus + premie. Åtgärden ska vara slutförd och redovisad senast 1.2.2022. Beslutet 

förfaller och ingen premie betalas om redovisning inte inkommit inom utsatt tid.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Premie för konvertering av huvudvärmekälla

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar Er en premie om 500€ för konvertering av huvudvärmekälla i Er 

bostadsfastighet. Villkor Premien betalas ut efter att arbetet har redovisats genom kopior av 

betalda fakturor samt med fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar att oljepanna och -tank 

har avlägsnats från bostaden samt att en ny huvudvärmekälla installeras i enlighet med punkt 4.1 

i villkor Landskapsborgen och räntestöd för energieffektiviserande åtgärder i bostadshus och 

flerbostadshus + premie. Åtgärden ska vara slutförd och redovisad senast 1.2.2022. Beslutet 

förfaller och ingen premie betalas om redovisning inte inkommit inom utsatt tid.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Premie för konvertering av huvudvärmekälla

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar Er en premie om 500€ för konvertering av huvudvärmekälla i Er 

bostadsfastighet. Villkor Premien betalas ut efter att arbetet har redovisats genom kopior av 

betalda fakturor samt med fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar att oljepanna och -tank 

har avlägsnats från bostaden samt att en ny huvudvärmekälla installeras i enlighet med punkt 4.1 

i villkor Landskapsborgen och räntestöd för energieffektiviserande åtgärder i bostadshus och 

flerbostadshus + premie. Åtgärden ska vara slutförd och redovisad senast 1.2.2022. Beslutet 

förfaller och ingen premie betalas om redovisning inte inkommit inom utsatt tid.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening
Nationell medfinansiering Central Baltic Programme 2014-2020 Seabased Measures in Baltic Sea 

Nutrient Management SEABASED

Motpart Ålands fiskodlarförening r.f.

Beslut
På grund av tidigare utbetalt förskott om 42.000 euro blir det efter kvitterat mot redovisning på 

13.213,14 euro en rest om 20.222,58 euro som dras av vid nästa utbetalning. (794 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Alopaeus Sara, 



Diarienr.  ÅLR 2020/7271 Reg.datum  21-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Diarienr.  ÅLR 2020/7416 Reg.datum  25-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Diarienr.  ÅLR 2020/7423 Reg.datum  25-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för installation av solcellsanläggning i Er fastighet. 

Stödet uppgår preliminärt till 2.304 euro. Villkor Understödet betalas i allmänhet ut efter att 

arbetet har redovisats genom kopior av betalda fakturor samt med fotografier som på ett lämpligt 

sätt illustrerar de installationer som har utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.2.2022. I det 

fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse som visar att 

anläggningen uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till landskapsregeringen innan understödet 

utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart Lagret Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för installation av solcellsanläggning i Er fastighet. 

Stödet uppgår preliminärt till 1.050 euro. Villkor Understödet betalas i allmänhet ut efter att 

arbetet har redovisats genom kopior av betalda fakturor samt med fotografier som på ett lämpligt 

sätt illustrerar de installationer som har utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.2.2022. I det 

fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse som visar att 

anläggningen uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till landskapsregeringen innan understödet 

utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Premie för konvertering av huvudvärmekälla

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er en premie om 500€ för konvertering av huvudvärmekälla i Er 

bostadsfastighet. Villkor Premien betalas ut efter att arbetet har redovisats genom kopior av 

betalda fakturor samt med fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar att oljepanna och -tank 

har avlägsnats från bostaden samt att en ny huvudvärmekälla installeras i enlighet med punkt 4.1 

i villkor Landskapsborgen och räntestöd för energieffektiviserande åtgärder i bostadshus och 

flerbostadshus + premie. Åtgärden ska vara slutförd och redovisad senast 1.2.2022. Beslutet 

förfaller och ingen premie betalas om redovisning inte inkommit inom utsatt tid.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Westling Gunnar, 



Diarienr.  ÅLR 2020/7475 Reg.datum  28-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Diarienr.  ÅLR 2020/8128 Reg.datum  16-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-20

Ärendemening Tillstånd för ingrepp i eller vid fornlämning

Motpart ÅLR Infrastrukturavdelningen Vägunderhåll

Beslut

Kulturbyrån konstaterar att det planerade ingreppet inte berör en fast fornlämning på ett sådant 

sätt som enligt 1 § 2 mom. i Landskapslag (1965:9) om fornminnen är tillståndspliktigt. Anträffas 

under grävning eller annat arbete en fast fornlämning, som ej förut varit känd, ska arbete till den 

del det rör fornlämningen omedelbart avbrytas och den som leder arbetet ofördröjligen kontakta 

Kulturbyrån.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Kulturmiljöenheten tjänstemannabeslut

Beslutande Anderberg Daniel, 

Föredragande

Ärendemening Premie för konvertering av huvudvärmekälla

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er en premie om 500€ för konvertering av huvudvärmekälla i Er 

bostadsfastighet. Villkor Premien betalas ut efter att arbetet har redovisats genom kopior av 

betalda fakturor samt med fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar att oljepanna och -tank 

har avlägsnats från bostaden samt att en ny huvudvärmekälla installeras i enlighet med punkt 4.1 

i villkor Landskapsborgen och räntestöd för energieffektiviserande åtgärder i bostadshus och 

flerbostadshus + premie. Åtgärden ska vara slutförd och redovisad senast 1.2.2022. Beslutet 

förfaller och ingen premie betalas om redovisning inte inkommit inom utsatt tid.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Westling Gunnar, 


