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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 24 
Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, 
Mariehamn 
ÅLR 2019/3739 

Beslut 
Ett trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil (taxitillstånd) med 
Mariehamn som stationsplats utannonseras med stöd av 4 § 3 mom. 
landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik. Ansökan ska inkomma 
senast 4.6.2019.  
 
Information om ansökans innehåll finns på landskapsregeringens 
hemsida http://www.regeringen.ax/infrastruktur-
kommunikationer/tillstand-trafik-transporter-atgarder-inom-
vagomrade/trafiktillstand-taxi, eller kan fås vid kontakt med avdelningen. 
 
Annonsering sker på landskapets officiella anslagstavla och hemsida, 
www.regeringen.ax, i Tidningen Åland och Nya Åland. 
 
Motivering 
Enligt 4 § 3 mom. landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik kan 
trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil vid behov 
utannonseras. Från och med den 8.5.2019 är ett trafiktillstånd med 
Mariehamn som stationsplats utan innehavare. Landskapsregeringen 
finner ingen orsak att dra in tillståndet och väljer därför att utannonsera 
det. 
 
Bakgrund 
På ansökan av den 6.5.2019 återkallades ett trafiktillstånd för 
beställningstrafik med personbil med Mariehamn som stationsplats (ÅLR 
2014/7760). 
 

Nr 25  
Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Geta  
ÅLR 2017/9613  

Beslut  
Ett trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil (taxitillstånd) med 
Geta som stationsplats utannonseras med stöd av 4 § 3 mom. 
landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik. Ansökan ska inkomma 

http://www.regeringen.ax/
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senast 4.6.2019.  
 
Information om ansökans innehåll finns på landskapsregeringens 
hemsida http://www.regeringen.ax/infrastruktur-
kommunikationer/tillstand-trafik-transporter-atgarder-inom-
vagomrade/trafiktillstand-taxi, eller kan fås vid kontakt med avdelningen.  
 
Annonsering sker på landskapets officiella anslagstavla och hemsida, 
www.regeringen.ax, i Tidningen Åland och Nya Åland.  
 
Motivering  
Enligt 4 § 3 mom. landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik kan 
trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil vid behov 
utannonseras. Från och med den 30 november 2017 är ett trafiktillstånd 
med Geta som stationsplats utan innehavare. Landskapsregeringen finner 
ingen orsak att dra in tillståndet och väljer därför att utannonsera det. 

 
Bakgrund  
På ansökan av den 30.11.2017 återkallades ett trafiktillstånd för 
beställningstrafik med personbil med Geta som stationsplats (ÅLR 
2013/9962). Tidigare beslut om att utannonsera trafiktillstånd med 
personbil i Geta har tagits på enskild föredragning 19.12.2017, 23.1.2018 
och 16.10.2018 där ingen ansökan har inkommit. 
 

 


