
Diarienr. 
ÅLR 

2014/2238
Reg.datum  2014-03-20 Beslutsdatum   2015-11-18

Diarienr. 
ÅLR 

2015/11042
Reg.datum  2015-11-05 Beslutsdatum   2015-11-18

Diarienr. 
ÅLR 

2015/11261
Reg.datum  2015-11-16 Beslutsdatum   2015-11-18

utskriftsdatum: 2015-11-19 

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2015-11-18 och 2015-11-18

Beslut

Landskapsregeringen har den 18 november 2015 beslutat att ge Er 

tillstånd att påbörja Er investering, byggande av kombinerad 

gödselplatta/vindskydd. Således är kostnader för projektet som 

uppkommit efter detta beslut godtagbara och stödbara om 

investeringsstöd beviljas. Detta är inte ett beslut om huruvida stöd 

kommer att beviljas.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart Korsvikens lamm

Beslut

Landskapsregeringen har den 18 november 2015 beviljat Er förlängning 

av redovisningstiden för investeringsstödet för kalvamma. Stödet som är 

högst 35 % av investeringen och maximalt 4.200 euro beviljades den 7 

maj 2014.   Förlängningen gäller t.o.m. 30 november 2016. 

Slutredovisning ska göras innan förlängningstiden gått ut.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Projektansökan ur LBU

Motpart

7 cases found

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

NO_COMMAN



Diarienr. 
ÅLR 

2015/11268
Reg.datum  2015-11-16 Beslutsdatum   2015-11-18

Diarienr. 
ÅLR 

2015/6775
Reg.datum  2015-06-05 Beslutsdatum   2015-11-18

Föredragande Lundén Christina, 

Ärendemening Trafiktillstånd för buss Förnyande av tillstånd 12st

Motpart Williams Buss Ab

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Bengts Petra, 

Föredragande

Ärendemening Beslut med anledning av skadeanmälan

Motpart Patientförsäkringscentralen

Beslut

Landskapsregeringen har den 18 november 2015 beslutat att ge Er 

tillstånd att påbörja Er investering, foderförråd i anslutning till befintlig 

ladugård. Således är kostnader för projektet som uppkommit efter detta 

beslut godtagbara och stödbara om investeringsstöd beviljas. Detta är 

inte ett beslut om huruvida stöd kommer att beviljas.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Almqvist Fredrik, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslutande Högman Sölve, 



Diarienr. 
ÅLR 

2014/9534
Reg.datum  2014-12-05 Beslutsdatum   2015-11-18

Föredragande Lundén Christina, 

Beslut

Beslöts att bevilja Williams buss linejtrafiktillstånd på linjerna 1, 5, 6 och 

7: 1. Mariehamn – Eckerö 5. Mariehamn – Lumparland 6. Godby – Södra 

Finström – Godby, med vissa anslutningar till Mariehamn 7A. 

Norra/Östra Jomala (Via Ytterby) 7B. Västra Jomala (Via Södersunda) 

Tillståndet är giltigt från och med den 1.1.2016 till och med den 

31.12.2017. Nr 622 I1, 12 tillstånd gällande landsortstrafik 

Landskapsregeringen beslöt den 5.11.2015 (ÅLR 2015/11027) i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om 

kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets 

förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 att tilldela Williams 

Buss Ab ensamrätt att bedriva kollektivtrafik på linjerna 1, 5, 6 och 7 

enligt ovan. För att bedriva linjetrafik krävs dessutom trafiktillstånd 

enligt landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik. Williams Buss Ab 

ansökte i juni 2015 om förlängning av linjetrafiktillstånden på de linjer 

som de bedriver trafik på idag med stöd av tidigare 

tilldelningsförfarande. Landskapsregeringen bordlade den 23.6.2015 

ärendet till den delen förlängningen avsåg linjetrafiktillståndens giltighet 

från och med den 1.1.2016 eftersom kollektivtrafiken och tilldelningen 

av avtal fortfarande var under beredning. Landskapsregeringen beslöt 

att bevilja undantag från avgiften enligt 7 § landskapslag (1993:27) om 

grunderna för avgifter till landskapet eftersom landskapsregeringen till 

följd av fördröjning med utredning av kollektivtrafiken endast kunde 

bevilja tillstånd för elva månader vid ansökningstillfället och full avgift 

uttogs vid det tillfället. Utlåtande av Ålands polismyndighet.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Bengts Petra, 



Diarienr. 
ÅLR 

2015/11265
Reg.datum  2015-11-16 Beslutsdatum   2015-11-18

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bevilja Viking Line Buss 

linjetrafiktillstånd på linjerna 2, 3 och 4: Mariehamn – Geta Mariehamn – 

Saltvik Mariehamn – Vårdö Saltvik – Norra Finström Nr 621 I1, 10 

tillstånd gällande landsortstrafik Tillståndet är giltigt från och med den 

1.1.2016 till och med den 31.12.2017 Landskapsregeringen beslöt den 

5.11.2015 (ÅLR 2015/11027) i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och 

väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och 

(EEG) nr 1107/70 att tilldela Viking Line buss Ab ensamrätt att bedriva 

kollektivtrafik på linjerna 2, 3 och 4 enligt ovan. För att bedriva 

linjetrafik krävs dessutom trafiktillstånd enligt landskapslag (1976:33) 

om yrkesmässig trafik. Viking Line Buss Ab ansökte i december 2014 om 

förlängning av linjetrafiktillstånden på de linjer som de bedriver trafik på 

idag med stöd av tidigare tilldelningsförfarande. Landskapsregeringen 

bordlade den 23.1.2015 ärendet till den delen förlängningen avsåg 

linjetrafiktillståndens giltighet från och med den 1.1.2016 eftersom 

kollektivtrafiken och tilldelningen av avtal fortfarande var under 

beredning. Landskapsregeringen beslöt att bevilja undantag från 

avgiften enligt 7 § landskapslag (1993:27) om grunderna för avgifter till 

landskapet eftersom landskapsregeringen till följd av fördröjning med 

utredning av kollektivtrafiken endast kunde bevilja tillstånd för elva 

månader vid ansökningstillfället och full avgift uttogs vid det tillfället. 

Utlåtande av: Ålands polismyndighet

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Jämställdhetsenheten 

tjänstemannabeslut

Beslutande Fogelström Johanna, 

Ärendemening Trafiktillstånd för buss Förnyande

Motpart Viking Line Buss Ab



Beslut Utbetalas 52 €. Budgetmoment 22500.

Ärendemening Arvode

Motpart


