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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 2 

Begäran om information 

ÅLR 2019/250 

Beslut  

Beslöts besvara begäran om information enligt bilaga I219E02. 

 

Motivering 

Enligt 1 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet 

(1977:72) är handlingar som utfärdats eller upprättats av myndighet eller 

som ingivits eller insänts till myndighet allmänna handlingar. 

  

I 9 § punkt f nämnda lag anges i vilka fall handling skall hållas hemlig. 

Uppgiftslämnarna har angett delar av informationen som konfidentiell, 

varför all begärd information inte lämnas ut.  

 

Bakgrund 

DKCO Advokatbyrå Ab har begärt ut information som 

landskapsregeringen har erhållit genom ett förfarande med 

informationsförfrågan inför en offentlig upphandling (RFI). 

 
 



  Bilaga I219E02 

 

Postadress Telefon Telefax E-post 

PB 1060 (018) 25000 (018) 23790 registrator@regeringen.ax 

AX-22111 MARIEHAMN, Åland URL www.regeringen.ax 

Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman 

 

   Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BESLUT 9 I1 1 (1) 

  
 Datum Dnr 

 11.1.2019 ÅLR 2019/250 

  

 DKCO Advokatbyrå Ab 

  

 PB 236 

 22101 MARIEHAMN 

 

  
Hänvisning 

Er begäran av den 3.12.2018 

 
Kontaktperson 

Niklas Karlman 

 
Ärende 

BEGÄRAN OM INFORMATION 

 

Ålands landskapsregering översänder den information som ni efterfrågat, 

i form av dels de frågor som riktats till oss genom RFI:n samt svaren på 

frågorna, dels de svar på RFI:n som uppgiftslämnarna har sänt in. 

 

Enligt 1 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet 

(1977:72) är handlingar som utfärdats eller upprättats av myndighet eller 

som ingivits eller insänts till myndighet allmänna handlingar.  

 

Enligt 9 § punkt f nämnda lag skall handling hållas hemlig,  

”då handlingen innehåller uppgifter eller utredningar, som myndighet i 

tjänsteutövning skaffat eller erhållit om enskild affärs- eller 

industrirörelse, om drivande av näring eller yrke …, ifall handlingens 

tillhandahållande kan lända berörda företag eller person till men”. 

 

I två av svaren på RFI:n har uppgiftslämnaren angett vissa delar som 

konfidentiella. I de dokument som nu biläggs detta beslut är sådana 

uppgifter strukna. 

 

Besvär över detta beslut kan anföras till högsta förvaltningsdomstolen i 

enlighet med bifogad besvärsanvisning. 

 

 

 

Minister Mika Nordberg 

 

 

 

Biträdande avdelningschef Niklas Karlman 

 

BILAGA Besvärsanvisning 

 Frågor/svar samt inlämnade svar (Bilaga 2-5) 







































































Expression of Interest (EOI) 

Avsändare: 
UBV Fögelvägen SPV Ab 
Hamnkläpp 2 
22710 FÖGLÖ 
 

 

1. UBV Fögelvägen SPV Ab är ett under bildning varande projektbolag för att förverkliga en fast 
förbindelse mellan Föglö och Fasta Åland. Det ägs för närvarande till 100% av FS Links Ab på 
Föglö, men kommer att ha en breddad ägarbas när den fasta förbindelsen är på väg in i en 
upphandlingsfas. 
 

2. Bolaget har tagit fram ett underlag för två alternativa sträckningar av en undervattenstunnel 
mellan punkterna ovan. 
 

7.    UBV Fögelvägen SPV Ab föreslår att Ålands Landskapsregering utökar sin upphandling på 

sådant sätt att alternativa trafiklösningar kan beaktas i upphandlingen, förutsatt att dessa 

godkänns av Ålands Lagting. Vårt förslag baserar sig på Upphandlingslagens skrivningar om 

Alternativa och Parallella anbud. Så här skriver Finlands Kommunförbund om Alternativa Anbud: 

 

” Det kan vara motiverat att begära alternativ till exempel när den upphandlande 

enheten inte vet exakt vilka produkter som finns på marknaden och vill ge 

anbudsgivarna möjlighet att lägga fram flera alternativ, eller när den upphandlande 

enheten önskar att anbudsgivarna presenterar nya innovativa lösningar för 

genomförande av upphandlingen.” 
 

Vidare säger man att 

 

” Det kan vara ändamålsenligt att tillåta alternativ också när den upphandlande 

enheten misstänker att den till exempel på grund av höga miljökrav inte får ett 

tillräckligt antal anbud för att det ska uppkomma genuin konkurrens. Alternativa 

anbud kan användas också när den upphandlande enheten till exempel överväger att 

antingen köpa bilar eller ingå leasing-avtal.” 

Vi emotser ett gott samarbete med Ålands Landskapsregering framledes, och hoppas att vår önskan 

om en breddad upphandling som omfattar även alternativa anbud för trafiklösningen beaktas, för att 

på så sätt nå maximal samhällsnytta. 

Med vänlig Hälsning, 

UBV Fögelvägen SPV Ab 

 

____________________ 

Hans Mikael Holmström, kontaktperson 

UBV Fögelvägen SPV Ab, Hamnkläpp 2,  22710 FÖGLÖ, info@fsl.ax, +3584575957600 



Fråga 
Hej.  
 
Har följande frågor: 
 
--- 
1. Måste ett budgetpris presenteras i EOI? Varför denna fråga ställs är p.g.a otillräcklig information i 
RFI vilket skapar osäkerhet för att presentera ett seriöst budgetpris.  
2. Vilket språk skall användas för svaret till EOI?  
--- 
 
Med vänlig hälsning 
Tomas Lindqvist 

Svar 2018-10-19 
1) Nej, inga uppgifter är obligatoriska att presentera. En intressent kan välja att svara eller inte 

svara på RFI:n, utan att det påverkar deltagandet i en framtida eventuell upphandling.  

2) Svaret kan lämnas på svenska, engelska eller en kombination. 
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