
Diarienr.  ÅLR 2020/1482 Reg.datum  18-02-2020 Beslutsdatum   2020-04-06

Diarienr.  ÅLR 2020/2670 Reg.datum  02-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-06

Diarienr.  ÅLR 2020/2728 Reg.datum  06-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-06

Diarienr.  ÅLR 2019/9470 Reg.datum  05-12-2019 Beslutsdatum   2020-04-06

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-04-06 och 2020-04-06

10 cases found

Ärendemening Jordförvärv i Brändö

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Coachning/handledning

Motpart

Beslut Beslöts anta offert gällande coachning/handledning.

Beslutande organ Regeringskansli Allmänna byrån Avdelningschef/Byråchef tjänstemannabeslut

Beslutande Nikula Vivan, 

Föredragande

Ärendemening Anmälan om ändring/upphörande av ekologisk produktion

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen har beslutat godkänna Er anmälan om avbrott eller tillfälligt 

produktionsstopp fr o m 2.4.2020. 

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut

Sökandens yrkeskvalifikationer erkänns och medför behörighet att verka som 

ämneslärare i samhällskunskap och historia i grundskolan och på gymnasialstadiet i 

landskapet Åland. Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut 6 U2A i ärendet.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 



Diarienr.  ÅLR 2020/401 Reg.datum  14-01-2020 Beslutsdatum   2020-04-06

Diarienr.  ÅLR 2019/4903 Reg.datum  12-06-2019 Beslutsdatum   2020-04-06

Diarienr.  ÅLR 2020/1593 Reg.datum  21-02-2020 Beslutsdatum   2020-04-06

Diarienr.  ÅLR 2020/1592 Reg.datum  21-02-2020 Beslutsdatum   2020-04-06

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart Zenit fastigheter 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. Landskapsregeringen konstaterar att då sökandebolaget kommer att besitta 

fastigheten genom ett legoavtal är jordförvärvstillståndet giltigt för samma 

tidsperiod som legoavtalet är giltigt. Om legoavtalet i ett senare skede förnyas 

alternativt om sökandebolaget i ett senare skede beslutar köpa fastigheten är 

sökandebolaget tvunget att ansöka om ett nytt jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Saltvik

Motpart Marina Hamnsundet Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget 

ska ha sin hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga styrelsemedlemmar ska ha 

åländsk hembygdsrätt eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år 

tillbaka.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Hammarland

Motpart Skandinavisk Byggkonsult Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget 

ska ha sin hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga styrelsemedlemmar ska ha 

åländsk hembygdsrätt eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år 

tillbaka.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Föreningen 

ska ha sin hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga styrelsemedlemmar ska ha 

åländsk hembygdsrätt eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år 

tillbaka. Landskapsregeringen konstaterar att då sökandeföreningen kommer att 

besitta fastigheten genom ett legoavtal är jordförvärvstillståndet giltigt för samma 

tidsperiod som legoavtalet är giltigt. Om legoavtalet i ett senare skede förnyas 

alternativt om sökandeföreningen i ett senare skede beslutar köpa fastigheten är 

sökandeföreningen tvungen att ansöka om ett nytt jordförvärvstillstånd.



Diarienr.  ÅLR 2020/2601 Reg.datum  01-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-06

Diarienr.  ÅLR 2020/2482 Reg.datum  26-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-06

Ärendemening Evenemangsstöd

Motpart B-Reel Film

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bevilja B-Reel Films Ab ett evenemangsstöd om 

180.000 euro för inspelningen av en tv-serie om Agatha Christies Hjerson på Åland 

med start under hösten år 2020. Landskapsregeringen beviljar evenemangsstödet 

med villkoret att Åland ges stor synlighet i tv-serien. Ålands landskapsregerings 

delaktighet i finansieringen ska framkomma och det bör framgå att inspelningen 

gjorts på Åland. Besvärsanvisning bifogas beslutet.

Beslutande organ Finansavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Tufvesson Runa, 

Föredragande Karlberg Annelie, 

Ärendemening Penninginsamling

Motpart John Nurminens Stiftelse

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1.5.2020-30.4.2021 – 

landskapet Åland. Syfte: Till att främja en förbättring av tillståndet i Östersjön med 

åtgärder som minskar näringsbelastningen samt att åtgärda andra miljöproblem i 

Östersjön, exempelvis genom att stöda olika projekt, och att göra Östersjöns 

betydande kulturarv bekant för både experter och den stora allmänheten. 

Insamlingssätt: Genom brev, telefonsamtal, internet, sociala medier, 

tidningsreklam, utomhusreklam, donationer, inbetalning till bankgiro, evenemang, 

donationer via bankomat samt 20 st insamlingsbössor. 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 hemsida 

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 Mariehamn

Motpart Zenit fastigheter 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. Landskapsregeringen konstaterar att då sökandebolaget kommer att besitta 

fastigheten genom ett legoavtal är jordförvärvstillståndet giltigt för samma 

tidsperiod som legoavtalet är giltigt. Om legoavtalet i ett senare skede förnyas 

alternativt om sökandebolaget i ett senare skede beslutar köpa fastigheten är 

sökandebolaget tvunget att ansöka om ett nytt jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande


