
Diarienr.  ÅLR 2020/2184 Reg.datum  13-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2020/2181 Reg.datum  13-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2020/2446 Reg.datum  25-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2020/2454 Reg.datum  25-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-04-08 och 2020-04-08

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Halme-Wiklund Katarina, 

Ärendemening Stödundervisning i svenska höstterminen 2019

Motpart Brändö grundskola

Beslut
Landskapsregeringen har beslutat att ersätta Brändö kommun för ordnandet av 

stödundervisning i svenska i Brändö grundskola under höstterminen 2019.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Halme-Wiklund Katarina, 

Ärendemening Avlägsnande av fredat träd

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar sökanden tillstånd att ombesörja borttagandet av den 

sönderblåsta björken i början av den lagskyddade allén.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija, 

Föredragande

Ärendemening Tillstånd för fjärilsforskning

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar arbetsgruppen Simo Korpela och Janne Liikanen tillstånd 

att samla insekter med icke selektiva metoder i Nåtö-Jungfruskär naturreservat enligt 

följande villkor: Reservatsbestämmelserna ska beaktas. Insamlingen utförs på sådant 

sätt att den inte äventyrar den gynnsamma skyddsnivån hos någon av arterna som 

samlas. Landskapsregeringen ska få en rapport om resultaten samt kopior eller särtryck 

av de färdiga, publicerade artiklar som baserar sig på resultaten. I händelse av att 

materialet inte används för egen publiceringsverksamhet bör det vid behov delges för 

vetenskapligt ändamål. Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att återkalla 

tillståndet om det framkommer att undersökningen är skadlig för hotade eller fridlysta 

insekter eller förorsakar skada för naturreservaten. Tillståndet beviljas för fem år och 

gäller således till och med 31.12.2024. 

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/2386 Reg.datum  23-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2020/1886 Reg.datum  03-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2018/10818 Reg.datum  28-12-2018 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2020/2800 Reg.datum  08-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Ärendemening
Allmän dispens för konventionellt producerat förökningsmaterial inom ekologisk 

produktion

Motpart

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart

Beslut Beslöts utbetala andra raten, 12.000 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Stödundervisning i svenska höstterminen 2019

Motpart Lumparlands skola

Beslut
Landskapsregeringen har beslutat att ersätta Lumparlands kommun för ordnandet av 

stödundervisning i svenska i Lumparlands skola under höstterminen 2019.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Halme-Wiklund Katarina, 

Ärendemening Stödundervisning i svenska höstterminen 2019

Motpart Sunds skola

Beslut
Landskapsregeringen har beslutat att ersätta Sunds kommun för ordnandet av 

stödundervisning i svenska i Sunds skola under höstterminen 2019.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Halme-Wiklund Katarina, 

Ärendemening Stödundervisning i svenska höstterminen 2019

Motpart Övernäs skola

Beslut
Landskapsregeringen har beslutat att ersätta Mariehamns stad för ordnandet av 

stödundervisning i svenska i Övernäs skola under höstterminen 2019.



Diarienr.  ÅLR 2020/2750 Reg.datum  06-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2020/2755 Reg.datum  07-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2020/2789 Reg.datum  07-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2020/2792 Reg.datum  07-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, likviditetsgaranti

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Temporär hastighetsbegränsning landsväg nr 1 Hammarlandsvägen, Öra

Motpart

Beslut

Med stöd av 65 § Vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att införa temporär hastighetsbegränsning om 50 km/h längs 

landsväg nr 1, Hammarlandsvägen i Öra by, Hammarland kommun under tiden 

14.4.2020-30.4.2020, enligt bifogad karta.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Lindfors Elin, 

Ärendemening Anmälan om ändring/upphörande av ekologisk produktion

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen har beslutat godkänna Er anmälan om byte av ägare i Åkej-

registret.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 

Ärendemening Anmälan om ändring/upphörande av ekologisk produktion

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen har beslutat godkänna Er anmälan om avbrott eller tillfälligt 

produktionsstopp fr o m 1.4.2020. 

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 

Beslut

Beslut kring att allmänna dispenser på Åland under år 2020 ges för nämnda arter och 

sorter i bilagan till detta beslut. Ålands landskapsregerings beslut om allmän dispens 

gäller endast frön och vegetativt förökningsmaterial, inte konventionellt producerade 

odlingsplantor/skördebärande plantor eller moderplantor. Man kan inte få tillstånd för 

användning av konventionellt producerade odlingsplantor/skördebärande plantor. 

Ålands landskapsregerings tillstånd krävs alltid för konventionellt producerade 

moderplantor samt för användandet av förökningsmaterial som behandlats med andra 

betningsmedel än de som nämns i bilaga IIB till kommissionens förordning (EG) nr 

889/2008 som godkända medel. Denna möjlighet gäller endast produktion av nytt 

förökningsmaterial.



Diarienr.  ÅLR 2020/2599 Reg.datum  01-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2020/2815 Reg.datum  08-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2020/1660 Reg.datum  25-02-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2020/2414 Reg.datum  24-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Crestum AB

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Elnätsinnehavare, projektanmälan

Motpart Ålands Elandelslag

Beslut Landskapsregeringen beslöt att anteckna anmälan till kännedom.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lindström Johnny, 

Ärendemening Fastighetsbeskattning 2020 – rättelseyrkan

Motpart

Beslut Beslöts göra anhållan om rättelseyrkan om fastighetsbeskattning.

Beslutande organ Finansavdelningen Redovisningsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Susanna, 

Föredragande

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, likviditetsgaranti

Motpart ACS-Infinity Ab Oy Ltd

Beslut
Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 100.000 euro (80 % 

garanti motsvarar 80.000 euro). (86 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Motpart Maneechay

Beslut
Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 17.000 euro (80 % 

garanti motsvarar 13.600 euro). (85 N1)



Diarienr.  ÅLR 2020/2467 Reg.datum  26-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2020/2494 Reg.datum  27-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2020/2797 Reg.datum  08-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Storklobb Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för turismverksamhet. 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

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Akerniest Ab

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 8.4.2020-7.4.2025. Villkor: 1. Tillståndet gäller 

för hotell- och restaurangverksamhet, uthyrning och förmedling av stugor, båtar, 

fiskeutrustning och därmed sammanhängande verksamhet inom turism. 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för agentur och vidareförsäljning av livsmedel 

samt för förvaltning av fastigheter. 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. Landskapsregeringen 

meddelar sökanden att fastigheter kan ägas och besittas utan näringsrätt, eftersom 

detta inte utgör sådan näringsutövning som omfattas av landskapslag (1996:47) om 

rätt att utöva näring.



Diarienr.  ÅLR 2020/393 Reg.datum  14-01-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Diarienr.  ÅLR 2020/2834 Reg.datum  08-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-08

Ärendemening Bevakning av fordringar

Motpart

Beslut Beslöts göra anmälan om bevakning av fordringar.

Beslutande organ Finansavdelningen Redovisningsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Susanna, 

Föredragande

Ärendemening Tillstånd att bedriva resebyråverksamhet

Motpart Åland Expeditions Ab Oy

Beslut

Landskapsregeringen beslöt, med anledning av att bolagets verksamhet ändrat, ändra 

beslut ÅLR 2020/393 10.3.2020 så att som säkerhet ska ställas en bankgaranti för ett 

belopp om 5.000 euro före den 30 april 2020. Tillståndet förfaller om säkerhet inte har 

ställts inom denna tid.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannaföredra

Beslutande Slotte Michaela, 

Föredragande Nylund Elin, 

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Norrö Ab

Beslut

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


