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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

Nr 36 
Distrikt 1, Upphandling av snöröjning och 
halkbekämpning på fasta Åland och Vårdö 2019-2022 + 
option 2023 
ÅLR 2019/1994 

Beslut 
Beslöts att, i enlighet med 93 § lag om offentlig upphandling och 
koncession (FFS 1397/2016) och i enlighet med punkt 3.2.1. i 
upphandlingsföreskriften, anta N. Häggbloms Åkeri Ab:s anbud gällande 
snöröjning och halkbekämpning i distrikt 1, Eckerö och delar av 
Hammarland.  

Uppdragstiden utgör en period om tre (3) år med en förlängningsoption 
på ett (1) år. Den planerade tidpunkten för start av avtal är 15.10.2019. 

Anbudsöppnings- och anbudsutvärderingsprotokollet daterat 23.4.2019 
respektive 4.6.2019 tecknas för kännedom. Protokollen blir offentliga 
efter att avtalet har tecknats. Landskapsregeringen tecknar avtal tidigast 
14 dagar efter att tilldelningsbeslutet är skickat. 

Kostnaden påförs anslag 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar. 

Ansökan om ändring i beslut och besvär kan lämnas enligt bifogad 
rättelse- och besvärsanvisning, bilaga I319E25.  

Motivering 
Landskapsregeringen konstaterar att anbuden uppfyller samtliga de i 
upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan ställda kraven.  

I enlighet med 93 § lag om offentlig upphandling och koncession (FFS 
1397/2016) ska det anbud väljas som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga. I enlighet med punkt 3.2.1 i upphandlingsföreskriften väljs 
det anbud som har det lägsta priset (anbudsumma).  

N. Häggbloms Åkeri Ab:s anbud konstateras ha den lägsta 
anbudssumman samt uppfyller de i anbudsförfrågan ställda kraven.
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Bakgrund 
Ålands landskapsregerings avtal för snöröjning och halkbekämpning 
löper ut efter snösäsongen 2018/2019. Behovet av snöröjning och 
halkbekämpning finns fortsättningsvis och arbetet krävs för att trygga 
framkomligheten och trafiksäkerheten under snösäsongen, varför en ny 
upphandling behöver göras.  

Det beräknade värdet av upphandlingen överstiger det av Europeiska 
kommissionen fastställda tröskelvärdet om 221 000 euro för tjänster. I 
enlighet med 1 § landskapslag (2017:80) angående tillämpning i 
landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling tillämpas därför 
rikets lag om offentlig upphandling (FFS 1397/2016) på 
upphandlingsförfarandet. 

Arbetet omfattar plogning och halksandning av lands-, bygde- och 
kommunalvägar inom sju separata distrikt och upphandlingen utförs som 
sju separata delupphandlingar dvs. en för varje distrikt.  

För varje distrikt tecknas ett avtal mellan anbudsvinnaren och Ålands 
landskapsregering samt ett avtal mellan anbudsvinnaren och den 
kommun vars kommunalvägar ingår i distriktet. Deltagande kommuner 
har ingått ett samarbetsavtal med Ålands landskapsregering vilket 
befullmäktigar Ålands landskapsregering att utföra upphandlingen och 
anta anbud för kommunens del.  

Ålands landskapsregering utför fortsättningsvis snöröjning och 
halkbekämpning för övriga distrikt, som inte ingår i upphandlingen, i 
egen regi.  

Nr 37 
Distrikt 6, Upphandling av snöröjning och 
halkbekämpning på fasta Åland och Vårdö 2019-2022 + 
option 2023 
ÅLR 2019/1996 

Beslut 
Beslöts att, i enlighet med 93 § lag om offentlig upphandling och 
koncession (FFS 1397/2016) och i enlighet med punkt 3.2.1. i 
upphandlingsföreskriften, anta Firma Simon Sundins anbud gällande 
snöröjning och halkbekämpning i distrikt 6, Östra Jomala.  

Uppdragstiden utgör en period om tre (3) år med en förlängningsoption 
på ett (1) år. Den planerade tidpunkten för start av avtal är 15.10.2019. 

Anbudsöppnings- och anbudsutvärderingsprotokollet daterat 23.4.2019 
respektive 4.6.2019 tecknas för kännedom. Protokollen blir offentliga 
efter att avtalet har tecknats. Landskapsregeringen tecknar avtal tidigast 
14 dagar efter att tilldelningsbeslutet är skickat. 

Kostnaden påförs anslag 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar. 

Ansökan om ändring i beslut och besvär kan lämnas enligt bifogad 
rättelse- och besvärsanvisning, bilaga I319E25.  

Motivering 
Landskapsregeringen konstaterar att anbuden uppfyller samtliga de i 
upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan ställda kraven.  
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I enlighet med 93 § lag om offentlig upphandling och koncession (FFS 
1397/2016) ska det anbud väljas som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga. I enlighet med punkt 3.2.1 i upphandlingsföreskriften väljs 
det anbud som har det lägsta priset (anbudsumma).  

Firma Simon Sundins anbud konstateras ha den lägsta anbudsumman 
samt uppfyller de i anbudsförfrågan ställda kraven. 

Bakgrund 
Ålands landskapsregerings avtal för snöröjning och halkbekämpning 
löper ut efter snösäsongen 2018/2019. Behovet av snöröjning och 
halkbekämpning finns fortsättningsvis och arbetet krävs för att trygga 
framkomligheten och trafiksäkerheten under snösäsongen, varför en ny 
upphandling behöver göras.  

Det beräknade värdet av upphandlingen överstiger det av Europeiska 
kommissionen fastställda tröskelvärdet om 221 000 euro för tjänster. I 
enlighet med 1 § landskapslag (2017:80) angående tillämpning i 
landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling tillämpas därför 
rikets lag om offentlig upphandling (FFS 1397/2016) på 
upphandlingsförfarandet. 

Arbetet omfattar plogning och halksandning av lands-, bygde- och 
kommunalvägar inom sju separata distrikt och upphandlingen utförs som 
sju separata delupphandlingar dvs. en för varje distrikt.  

För varje distrikt tecknas ett avtal mellan anbudsvinnaren och Ålands 
landskapsregering samt ett avtal mellan anbudsvinnaren och den 
kommun vars kommunalvägar ingår i distriktet. Deltagande kommuner 
har ingått ett samarbetsavtal med Ålands landskapsregering vilket 
befullmäktigar Ålands landskapsregering att utföra upphandlingen och 
anta anbud för kommunens del.  

Ålands landskapsregering utför fortsättningsvis snöröjning och 
halkbekämpning för övriga distrikt, som inte ingår i upphandlingen, i 
egen regi.  

Nr 38 
Distrikt 8, Upphandling av snöröjning och 
halkbekämpning på fasta Åland och Vårdö 2019-2022 + 
option 2023 
ÅLR 2019/1997 

Beslut 
Beslöts att, i enlighet med 93 § lag om offentlig upphandling och 
koncession (FFS 1397/2016) och i enlighet med punkt 3.2.1. i 
upphandlingsföreskriften, anta Ålands Schakt Ab:s anbud gällande 
snöröjning och halkbekämpning i distrikt 8, Finström. 

Uppdragstiden utgör en period om tre (3) år med en förlängningsoption 
på ett (1) år. Den planerade tidpunkten för start av avtal är 15.10.2019. 

Anbudsöppnings- och anbudsutvärderingsprotokollet daterat 23.4.2019 
respektive 4.6.2019 tecknas för kännedom. Protokollen blir offentliga 
efter att avtalet har tecknats. Landskapsregeringen tecknar avtal tidigast 
14 dagar efter att tilldelningsbeslutet är skickat. 
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Kostnaden påförs anslag 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar. 

Ansökan om ändring i beslut och besvär kan lämnas enligt bifogad 
rättelse- och besvärsanvisning, bilaga I319E25.  

Motivering 
Landskapsregeringen konstaterar att anbuden uppfyller samtliga de i 
upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan ställda kraven.  

I enlighet med 93 § lag om offentlig upphandling och koncession (FFS 
1397/2016) ska det anbud väljas som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga. I enlighet med punkt 3.2.1 i upphandlingsföreskriften väljs 
det anbud som har det lägsta priset (anbudsumma).  

Ålands Schakt Ab:s anbud konstateras ha den lägsta anbudssumman samt 
uppfyller de i anbudsförfrågan ställda kraven. 

Bakgrund 
Ålands landskapsregerings avtal för snöröjning och halkbekämpning 
löper ut efter snösäsongen 2018/2019. Behovet av snöröjning och 
halkbekämpning finns fortsättningsvis och arbetet krävs för att trygga 
framkomligheten och trafiksäkerheten under snösäsongen, varför en ny 
upphandling behöver göras.  

Det beräknade värdet av upphandlingen överstiger det av Europeiska 
kommissionen fastställda tröskelvärdet om 221 000 euro för tjänster. I 
enlighet med 1 § landskapslag (2017:80) angående tillämpning i 
landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling tillämpas därför 
rikets lag om offentlig upphandling (FFS 1397/2016) på 
upphandlingsförfarandet. 

Arbetet omfattar plogning och halksandning av lands-, bygde- och 
kommunalvägar inom sju separata distrikt och upphandlingen utförs som 
sju separata delupphandlingar dvs. en för varje distrikt.  

För varje distrikt tecknas ett avtal mellan anbudsvinnaren och Ålands 
landskapsregering samt ett avtal mellan anbudsvinnaren och den 
kommun vars kommunalvägar ingår i distriktet. Deltagande kommuner 
har ingått ett samarbetsavtal med Ålands landskapsregering vilket 
befullmäktigar Ålands landskapsregering att utföra upphandlingen och 
anta anbud för kommunens del.  

Ålands landskapsregering utför fortsättningsvis snöröjning och 
halkbekämpning för övriga distrikt, som inte ingår i upphandlingen, i 
egen regi.  

Nr 39 
Distrikt 9, Upphandling av snöröjning och 
halkbekämpning på fasta Åland och Vårdö 2019-2022 + 
option 2023 
ÅLR 2019/1998 

Beslut 
Beslöts att, i enlighet med 93 § lag om offentlig upphandling och 
koncession (FFS 1397/2016) och i enlighet med punkt 3.2.1. i 
upphandlingsföreskriften, anta Åkeri Jocke Carlssons anbud gällande 
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snöröjning och halkbekämpning i distrikt 9, Geta samt delar av Finström 
och Saltvik. 

Uppdragstiden utgör en period om tre (3) år med en förlängningsoption 
på ett (1) år. Den planerade tidpunkten för start av avtal är 15.10.2019. 

Anbudsöppnings- och anbudsutvärderingsprotokollet daterat 23.4.2019 
respektive 4.6.2019 tecknas för kännedom. Protokollen blir offentliga 
efter att avtalet har tecknats. Landskapsregeringen tecknar avtal tidigast 
14 dagar efter att tilldelningsbeslutet är skickat. 

Kostnaden påförs anslag 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar. 

Ansökan om ändring i beslut och besvär kan lämnas enligt bifogad 
rättelse- och besvärsanvisning, bilaga I319E25.  

Motivering 
Landskapsregeringen konstaterar att anbuden uppfyller samtliga de i 
upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan ställda kraven.  

I enlighet med 93 § lag om offentlig upphandling och koncession (FFS 
1397/2016) ska det anbud väljas som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga. I enlighet med punkt 3.2.1 i upphandlingsföreskriften väljs 
det anbud som har det lägsta priset (anbudsumma).  

Åkeri Jocke Carlssons anbud konstateras ha den lägsta anbudssumman 
samt uppfyller de i anbudsförfrågan ställda kraven. 

Bakgrund 
Ålands landskapsregerings avtal för snöröjning och halkbekämpning 
löper ut efter snösäsongen 2018/2019. Behovet av snöröjning och 
halkbekämpning finns fortsättningsvis och arbetet krävs för att trygga 
framkomligheten och trafiksäkerheten under snösäsongen, varför en ny 
upphandling behöver göras.  

Det beräknade värdet av upphandlingen överstiger det av Europeiska 
kommissionen fastställda tröskelvärdet om 221 000 euro för tjänster. I 
enlighet med 1 § landskapslag (2017:80) angående tillämpning i 
landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling tillämpas därför 
rikets lag om offentlig upphandling (FFS 1397/2016) på 
upphandlingsförfarandet. 

Arbetet omfattar plogning och halksandning av lands-, bygde- och 
kommunalvägar inom sju separata distrikt och upphandlingen utförs som 
sju separata delupphandlingar dvs. en för varje distrikt.  

För varje distrikt tecknas ett avtal mellan anbudsvinnaren och Ålands 
landskapsregering samt ett avtal mellan anbudsvinnaren och den 
kommun vars kommunalvägar ingår i distriktet. Deltagande kommuner 
har ingått ett samarbetsavtal med Ålands landskapsregering vilket 
befullmäktigar Ålands landskapsregering att utföra upphandlingen och 
anta anbud för kommunens del.  

Ålands landskapsregering utför fortsättningsvis snöröjning och 
halkbekämpning för övriga distrikt, som inte ingår i upphandlingen, i 
egen regi.  
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Nr 40 
Distrikt 11, Upphandling av snöröjning och 
halkbekämpning på fasta Åland och Vårdö 2019-2022 + 
option 2023 
ÅLR 2019/1999 

Beslut 
Beslöts i enlighet med 79 § 1 punkten lag om offentlig upphandling och 
koncession (FFS 1397/2016) och i enlighet med punkt 3.1 i 
upphandlingsföreskriften att förkasta anbudet från Robert Hamnström 
gällande snöröjning och halkbekämpning i distrikt 11, Sund samt delar av 
Saltvik.  

Motivering 
I enlighet med 79 § 1 punkten lag om offentlig upphandling och 
koncession (FFS 1397/2016) ska den upphandlande enheten kontrollera 
att anbudet överensstämmer med de krav, villkor och kriterier som ställs i 
upphandlingsannonsen och upphandlingsdokumenten.  

I enlighet med punkt 3.1 i upphandlingsföreskriften följer att i 
upphandlingsdokumentet ingår ett anbudsformulär inklusive prislista. 
Anbudsgivaren ska använda dessa vid framtagande av sitt anbud.  I 
prislistan ingår en uträkning för att fastställa anbudspriset som används 
av den upphandlande enheten vid utvärderingen av anbudet. 

Robert Hamnström har inte använt anbudsformuläret eller prislistan vid 
framtagande av sitt anbud varvid det inte har varit möjligt för den 
upphandlande enheten att utvärdera anbudet i enlighet med punkt 3.2 i 
upphandlingsföreskriften. 

Nr 41 
Distrikt 11, Upphandling av snöröjning och 
halkbekämpning på fasta Åland och Vårdö 2019-2022 + 
option 2023 
ÅLR 2019/1999 

Beslut 
Beslöts att, i enlighet med 93 § lag om offentlig upphandling och 
koncession (FFS 1397/2016) och i enlighet med punkt 3.2.1. i 
upphandlingsföreskriften, anta Sunds buss och lastbilstransporter Ab:s 
anbud gällande snöröjning och halkbekämpning i distrikt 11, Sund samt 
delar av Saltvik.  

Uppdragstiden utgör en period om tre (3) år med en förlängningsoption 
på ett (1) år. Den planerade tidpunkten för start av avtal är 15.10.2019. 

Anbudsöppnings- och anbudsutvärderingsprotokollet daterat 23.4.2019 
respektive 4.6.2019 tecknas för kännedom. Protokollen blir offentliga 
efter att avtalet har tecknats. Landskapsregeringen tecknar avtal tidigast 
14 dagar efter att tilldelningsbeslutet är skickat. 

Kostnaden påförs anslag 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar. 

Ansökan om ändring i beslut och besvär kan lämnas enligt bifogad 
rättelse- och besvärsanvisning, bilaga I119E25.  
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Motivering 
Landskapsregeringen konstaterar att anbuden uppfyller samtliga de i 
upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan ställda kraven.  

I enlighet med 93 § lag om offentlig upphandling och koncession (FFS 
1397/2016) ska det anbud väljas som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga. I enlighet med punkt 3.2.1 i upphandlingsföreskriften väljs 
det anbud som har det lägsta priset (anbudsumma).  

Sunds buss och lastbilstransporter Ab anbud konstateras ha den lägsta 
anbudssumman samt uppfyller de i anbudsförfrågan ställda kraven. 

Bakgrund 
Ålands landskapsregerings avtal för snöröjning och halkbekämpning 
löper ut efter snösäsongen 2018/2019. Behovet av snöröjning och 
halkbekämpning finns fortsättningsvis och arbetet krävs för att trygga 
framkomligheten och trafiksäkerheten under snösäsongen, varför en ny 
upphandling behöver göras.  

Det beräknade värdet av upphandlingen överstiger det av Europeiska 
kommissionen fastställda tröskelvärdet om 221 000 euro för tjänster. I 
enlighet med 1 § landskapslag (2017:80) angående tillämpning i 
landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling tillämpas därför 
rikets lag om offentlig upphandling (FFS 1397/2016) på 
upphandlingsförfarandet. 

Arbetet omfattar plogning och halksandning av lands-, bygde- och 
kommunalvägar inom sju separata distrikt och upphandlingen utförs som 
sju separata delupphandlingar dvs. en för varje distrikt.  

För varje distrikt tecknas ett avtal mellan anbudsvinnaren och Ålands 
landskapsregering samt ett avtal mellan anbudsvinnaren och den 
kommun vars kommunalvägar ingår i distriktet. Deltagande kommuner 
har ingått ett samarbetsavtal med Ålands landskapsregering vilket 
befullmäktigar Ålands landskapsregering att utföra upphandlingen och 
anta anbud för kommunens del.  

Ålands landskapsregering utför fortsättningsvis snöröjning och 
halkbekämpning för övriga distrikt, som inte ingår i upphandlingen, i 
egen regi.  

Nr 42 
Distrikt 12, Upphandling av snöröjning och 
halkbekämpning på fasta Åland och Vårdö 2019-2022 + 
option 2023 
ÅLR 2019/2000 

Beslut 
Beslöts att, i enlighet med 93 § lag om offentlig upphandling och 
koncession (FFS 1397/2016) och i enlighet med punkt 3.2.1. i 
upphandlingsföreskriften, anta F:ma Dick Holmbergs anbud gällande 
snöröjning och halkbekämpning i distrikt 12, Vårdö.  

Uppdragstiden utgör en period om tre (3) år med en förlängningsoption 
på ett (1) år. Den planerade tidpunkten för start av avtal är 15.10.2019. 

Anbudsöppnings- och anbudsutvärderingsprotokollet daterat 23.4.2019 
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respektive 4.6.2019 tecknas för kännedom. Protokollen blir offentliga 
efter att avtalet har tecknats. Landskapsregeringen tecknar avtal tidigast 
14 dagar efter att tilldelningsbeslutet är skickat. 

Kostnaden påförs anslag 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar. 

Ansökan om ändring i beslut och besvär kan lämnas enligt bifogad 
rättelse- och besvärsanvisning, bilaga I319E25.  

Motivering 
Landskapsregeringen konstaterar att anbuden uppfyller samtliga de i 
upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan ställda kraven.  

I enlighet med 93 § lag om offentlig upphandling och koncession (FFS 
1397/2016) ska det anbud väljas som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga. I enlighet med punkt 3.2.1 i upphandlingsföreskriften väljs 
det anbud som har det lägsta priset (anbudsumma).  

F:ma Dick Holmbergs anbud konstateras ha den lägsta anbudssumman 
samt uppfyller de i anbudsförfrågan ställda kraven. 

Bakgrund 
Ålands landskapsregerings avtal för snöröjning och halkbekämpning 
löper ut efter snösäsongen 2018/2019. Behovet av snöröjning och 
halkbekämpning finns fortsättningsvis och arbetet krävs för att trygga 
framkomligheten och trafiksäkerheten under snösäsongen, varför en ny 
upphandling behöver göras.  

Det beräknade värdet av upphandlingen överstiger det av Europeiska 
kommissionen fastställda tröskelvärdet om 221 000 euro för tjänster. I 
enlighet med 1 § landskapslag (2017:80) angående tillämpning i 
landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling tillämpas därför 
rikets lag om offentlig upphandling (FFS 1397/2016) på 
upphandlingsförfarandet. 

Arbetet omfattar plogning och halksandning av lands-, bygde- och 
kommunalvägar inom sju separata distrikt och upphandlingen utförs som 
sju separata delupphandlingar dvs. en för varje distrikt.  

För varje distrikt tecknas ett avtal mellan anbudsvinnaren och Ålands 
landskapsregering samt ett avtal mellan anbudsvinnaren och den 
kommun vars kommunalvägar ingår i distriktet. Deltagande kommuner 
har ingått ett samarbetsavtal med Ålands landskapsregering vilket 
befullmäktigar Ålands landskapsregering att utföra upphandlingen och 
anta anbud för kommunens del.  

Ålands landskapsregering utför fortsättningsvis snöröjning och 
halkbekämpning för övriga distrikt, som inte ingår i upphandlingen, i 
egen regi.  
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