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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

Nr 1 
Farled för skärgårdstrafik mellan befintlig farled 2800 
Brändön-Järsö, öster om Skötskär och nytt färjfäste på 
Mellanholm, Föglö kommun  
ÅLR 2019/4870  
22 I1/utdrag 

Beslut 
Beslöt att upphäva beslut nr 14 i protokoll nr 11 fört vid 
pleniföredragning den 14.11.2019 om att fastställa farledsplan för 
nybyggnad av farled mellan hamnområdet vid nya färjfästet på 
Mellanholm till befintlig farled 2800 Brändön-Järsö, öster om 
Skötskär, Föglö kommun.  

Motivering  
Landskapsregeringen har beslutat att säga upp avtalet för den 
färjetrafik som skulle trafikera farleden (beslut nr 3 i protokoll nr 3 
fört vid pleniföredragning den 20.1.2020, ÅLR 2018/9161). 
Landskapsregeringen har också avbrutit upphandlingen av den hamn 
som farleden skulle ansluta till (beslut nr 6 i protokoll nr 4 fört vid 
pleniföredragning den 4.6.2020, ÅLR 2019/3485). 

Med hänsyn till ovanstående konstaterar landskapsregeringen att det 
inte längre finns ett allmänt intresse för det farledsavsnitt som 
farledsplan omfattar. Ett upphävande av beslutet leder inte till någon 
nackdel för någon enskild. Farledsplanen upphävs därför.  

Bakgrund 
Den 14.11.2019 beslutade landskapsregeringen att fastställa en 
farledsplan för nybyggnad av farled mellan hamnområdet vid nya 
färjfästet på Mellanholm till befintlig farled 2800 Brändön-Järsö, öster 
om Skötskär, Föglö kommun. 



 2 (2) 
Nr 2 
Farled för skärgårdstrafik mellan befintlig farled 2800 
Brändön-Järsö, öster om Skötskär och nytt färjfäste på 
Mellanholm, Föglö kommun  
ÅLR 2019/4870  
23 I1 

Beslut 
Högsta förvaltningsdomstolen begär Ålands landskapsregerings 
utlåtande gentemot besvär rörande fastställelse av farledsplan för en 
ny farled mellan befintlig farled 2800 Brändön-Järsö, öster om 
Skötskär och nytt färjfäste på Mellanholm, Föglö kommun. 
 
Ålands landskapsregering lämnar yttrande enligt bilaga I321P01. 

 



TILL HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN 

Utlåtande med anledning av HFD:s begäran om utlåtande, daterat 1.12.2020 i ärende 
angående besvär över Ålands landskapsregerings beslut att fastställa farledsplan, den 
14.11.2019, i ärende med diarienummer ÅLR 2019/4870 

Ärende:  Besvär över fastställd farledsplan 

HFD:s dnr:  5938/2/19, 31.12.2019, begäran om utlåtande 1.12.2020 

Ändringssökande: Klas-Henrik Flodin och Regina Flodin, Föglö 
Kjell Karlsson, Jomala 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 1.12.2020 begärt att Ålands landskapsregering lämnar 
utlåtande över ändringssökandenas besvär över rubricerat beslut. Landskapsregeringen lämnar 
följande utlåtande.  

Ändringssökandena har yrkat att Högsta förvaltningsdomstolen ska upphäva det rubricerade 
beslutet om att fastställa en farledsplan. Ändringssökandena har dessutom yrkat att 
landskapsregeringen ska åläggas att ersätta ändringssökandenas rättegångskostnader.  

Landskapsregeringen vill upplysa Högsta förvaltningsdomstolen om att landskapsregeringen 
den 21 januari 2021 har upphävt det rubricerade beslutet om farledsplanen, se bilaga 22 I1.  

Landskapsregeringens bedömning är att ändringssökandenas yrkande i sak därmed har 
förfallit. 

Landskapsregeringen medger ändringssökandenas yrkande om ersättning för 
rättegångskostnader till det belopp som Högsta förvaltningsdomstolen finner skäligt. 

____________ 

Mariehamn den 21 januari 2021 

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING 

Bilaga I321P01


