
Diarienr.  ÅLR 2021/548 Reg.datum  20-01-2021 Beslutsdatum 
 2021-01-

25

Diarienr.  ÅLR 2020/9262 Reg.datum  27-11-2020 Beslutsdatum 
 2021-01-

25

Diarienr.  ÅLR 2020/9473 Reg.datum  02-12-2020 Beslutsdatum 
 2021-01-

25

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-01-25 och 2021-01-25

14 cases found

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus, 

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus, 

Föredragande

Ärendemening Examensprov för behörighet att bedriva yrkesmässig trafik

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att anordna prov i yrkeskunnande i enlighet med (EG) nr 

1071/2009, 26.2.2021. Bakgrund Godkänt prov i yrkeskunnande krävs för att beviljas 

trafiktillstånd. Landskapsregeringen har myndighetsansvaret för trafiktillstånd och måste 

därför med jämna mellanrum erbjuda möjlighet till examination.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Ringsby Per, 



Diarienr.  ÅLR 2020/9508 Reg.datum  03-12-2020 Beslutsdatum 
 2021-01-

25

Diarienr.  ÅLR 2020/2127 Reg.datum  12-03-2020 Beslutsdatum 
 2021-01-

25

Diarienr.  ÅLR 2020/9270 Reg.datum  27-11-2020 Beslutsdatum 
 2021-01-

25

Ärendemening Tillstånd för väganslutning, ny anslutning

Motpart

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Kökar Konst- och 

Kunskapshus

Motpart Kökars Hembygdsförening r.f.

Beslut

Ansökan är återtagen av sökande, per epost den 25.8.2020. Konstaterades i enlighet med 

besked från LAG att ansökan har återtagits. Beslut taget den 21.1.2021. (Hyrrä-nummer: 

126018)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/9188 Reg.datum  25-11-2020 Beslutsdatum 
 2021-01-

25

Ärendemening Tillstånd för väganslutning, Flyttning av anslutning

Motpart Åland Post Ab

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Beslut Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland 

beslöt Ålands landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om att flytta 

gemensam anslutning, till landsväg nr 40 Emkarbyvägen, för fastighet 60-405-9-11 och 

60-405-2-31 i Bjärström, Finström kommun samt att klassificera anslutningens 

användning till att gälla för bostadsändamål och lant- och skogsbruksändamål. 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 borttagande av 

befintlig anslutning och byggande av ny väganslutning, inklusive trumma. Sökanden står 

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. Tekniska krav 4. Den befintliga anslutningen ska avlägsnas enligt anvisningar 

från Infrastrukturavdelningens representant. 5. Väganslutningen ska byggas så plant som 

möjligt i förhållande till den allmänna vägen, anslutningens släntlutning bör vara 1:3. 

Även vägtrumman ska följa denna släntlutning. 6. Anslutningens körbanebredd ska 

byggas 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 minst 1,5 meter Anslutningen får inte tas i 

bruk innan ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit godkänd av 

Infrastrukturavdelningen. 



Diarienr.  ÅLR 2021/689 Reg.datum  25-01-2021 Beslutsdatum 
 2021-01-

25

Diarienr.  ÅLR 2021/556 Reg.datum  21-01-2021 Beslutsdatum 
 2021-01-

25

Ärendemening Indexjustering av utkomststödets grunddel

Motpart

Beslut Fastställs.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Portin Cindi, 

Föredragande

Ärendemening Byråsekreterare

Motpart

Beslut Utses.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Michelsson Bengt, 

Föredragande

Beslut Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland 

beslöt Ålands landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om flyttning av 

anslutning från fastighet 170-424-5-122 i Sviby, Jomala kommun till landsväg nr 204 

Flygfältsvägen enligt bifogad karta. 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 borttagande av den befintliga anslutningen och byggande 

av den nya väganslutningen (inklusive trumma) och för framtida underhåll av 

anslutningen. Sökanden står även för kostnader för borttagande av den befintliga 

busshållplatsen samt anläggande av den nya busshållplatsen samt för kostnader rörande 

borttagande av träd. Eventuella skador som uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den 

nya anslutningen med tillhörande åtgärder bekostas av sökanden. 3. Den planerade 

åtgärden ska utföras senast inom tre år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller 

tillståndet. Tekniska krav 4. Den befintliga anslutningen ska avlägsnas enligt anvisningar 

från Infrastrukturavdelningens representant. 5. Sikten mot flygfältet ska förbättras genom 

att ta bort träd i siktlinjen. Anvisningar enligt Infrastrukturavdelningens representant. 

(Frisikt minst 80 meter.) 6. Den befintliga busshållplatsen (som är belägen där sökanden 

vill anlägga den nya anslutningen) ska avlägsnas och en likvärdig busshållplats ska 

anläggas längre söderut, enligt anvisningar från Infrastrukturavdelningens representant. 

7. 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. 8. 

Anslutningens körbanebredd ska byggas 4-6 meter bred. 9. 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. 10. 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 2020/9077 Reg.datum  20-11-2020 Beslutsdatum 
 2021-01-

25

Diarienr.  ÅLR 2020/9125 Reg.datum  23-11-2020 Beslutsdatum 
 2021-01-

25

Diarienr.  ÅLR 2020/9537 Reg.datum  03-12-2020 Beslutsdatum 
 2021-01-

25

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

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 Jomala

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 Jomala

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/9710 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum 
 2021-01-

25

Diarienr.  ÅLR 2021/286 Reg.datum  13-01-2021 Beslutsdatum 
 2021-01-

25

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Missionskyrkan i Finland

Beslut
Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 25.1-31.12.2021 – 

landskapet Åland. Syfte: Till missionsarbete, akuta hjälpinsatser, skolnings- och 

konferenstillfällen, utveckling av samfundets kurs- och lägergård, socialhjälp och stöd för 

behövande samt renovering av lokalföreningars kyrkor och bönehus. Insamlingssätt: 

Genom brev, telefonsamtal, internet, sociala medier, tidningsreklam samt inbetalning till 

bankgiro. Villkor: 1. Information om penninginsamlingen ska finnas på svenska språket. 

Detta innebär att all information som riktas till donationsgivarna ska finnas på svenska. 2. 

Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader efter det insamlingen avslutats 

inlämna redovisning i två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. 

Redovisningsblankett finns bifogad samt på landskapsregeringens webbplats 

www.regeringen.ax. Tillståndet gäller under förutsättning att tillståndsvillkoren är 

uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Lemland

Motpart Fastighets Ab Söderby Center

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


