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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
 

Nr 170 

Ansökan om jordförvärvstillstånd gällande andel i fastig-

heten Södersol i Lemlands kommun 

ÅLR 2018/7712 

886 Rk1a 

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd gällande 

andel i fastigheten Södersol RNr 1:13 i Lemlands kommun. 

 

Bakgrund  

Sökanden ansöker om tillstånd att förvärva och besitta andel i fastigheten 

Södersol RNr 1:13 i Lemlands kommun (417-406-1-13). Fastigheten Sö-

dersol är 2 700 m2 och belägen inom oplanerat område. Fastigheten grän-

sar inte till vatten och andelar i samfällda jord- och vattenområden ingår 

inte. Fastigheten är bebyggd med fritidshus. 

  

Sökanden är inte bosatt i landskapet och har inte innehaft hembygdsrätt. 

Ur ansökan och bifogade handlingar framgår att sökanden är barnbarn till 

den nuvarande lagfartsinnehavaren av fastigheten Södersol. Sökandens 

farfar har haft lagfart på fastigheten sedan 1972, men fastigheten har en-

ligt uppgift ur ansökan funnits i släktens ägo sedan 1846. Ur ansökan 

framgår att sökanden tillsammans med sin syster och far avser förvärva 

fastigheten för fritidsbruk. Det förblir delvis oklart hur stora andelar var-

dera de avser förvärva av fastigheten. Systerns och faderns förvärv är fö-

remål för separata ansökningar om jordförvärvstillstånd (ÅLR 2018/7713 

och ÅLR 2018/7708).  

 

Kommunens utlåtande  

Lemlands kommun har den 14 november 2018 beslutat förorda ansökan 

om jordförvärv med hänvisning till 4 § 7 punkten landskapsförordningen 

(2003:70) om jordförvärvstillstånd.  

 

Motivering  

Sökanden är barnbarn till överlåtaren av fastigheten Södersol RNr 1:13. 

Ur landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstill-

stånd framgår att bröstarvingar i samband med olika förvärv av fast egen-

dom har jordförvärvsrätt, vilket innebär att jordförvärvstillstånd i dessa 

fall inte krävs. Ur förarbetena till landskapslagen om jordförvärvsrätt och 



 

jordförvärvstillstånd framgår dock att endast den som står närmast i rätt 

till arv räknas som bröstarvinge (FR 20/2001–2002). Med beaktande av 

detta är sökandens förvärv tillståndspliktigt.  

 

Landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd innehåller bestämmelser 

om när landskapsregeringen ska bevilja tillstånd, om inte särskilda skäl 

däremot föreligger. Då ingen av de punkter som finns upptagna i 4 § 2 

mom. landskapsförordningen är tillämplig i detta fall ska ansökan prövas 

enligt 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.  

 

Enligt 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd 

bör landskapsregeringen vid prövning av ansökan beakta bland annat sö-

kandens anknytning till Åland och avsikt att bosätta sig i landskapet samt 

markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål. 

 

Det kan konstateras att sökanden har en viss anknytning till landskapet, 

då det i ärendet är utrett att sökanden är barnbarn till nuvarande ägaren av 

fastigheten Södersol RNr 1:13. Ur landskapsregeringens beslutspraxis 

framgår att landskapsregeringen beviljat jordförvärvstillstånd i ett antal 

fall då fast egendom har överlåtits till barnbarn (t.ex. beslut 3.7.2015, 

ÅLR 2015/6551, 371 Rk1a). Jordförvärvstillståndet har motiverats med 

att sökanden i framtiden i egenskap av bröstarvinge ändå skulle komma 

att förvärva fastigheten utan att behöva ansöka om jordförvärvstillstånd. I 

ärendet är därtill utrett att den nuvarande lagfartsinnehavaren haft lagfart 

på fastigheten sedan 1972, varför landskapsregeringen konstaterar att det 

i detta fall inte finns misstanke om bulvanförhållande och kringgående av 

jordförvärvsreglerna. Med beaktande av ovanstående, och då landskaps-

regeringen inte finner några särskilda skäl däremot, anser landskapsrege-

ringen att tillstånd i detta fall ska beviljas.  

 

Tillämpade lagrum  

12 § landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd 

 

Nr 171 

Ansökan om jordförvärvstillstånd gällande andel i fastig-

heten Södersol i Lemlands kommun 

ÅLR 2018/7713 

887 Rk1a 

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd gällande 

andel i fastigheten Södersol RNr 1:13 i Lemlands kommun. 

 

Bakgrund  

Sökanden ansöker om tillstånd att förvärva och besitta andel i fastigheten 

Södersol RNr 1:13 i Lemlands kommun (417-406-1-13). Fastigheten Sö-

dersol är 2 700 m2 och belägen inom oplanerat område. Fastigheten grän-

sar inte till vatten och andelar i samfällda jord- och vattenområden ingår 

inte. Fastigheten är bebyggd med fritidshus. 

  

Sökanden är inte bosatt i landskapet och har inte innehaft hembygdsrätt. 

Ur ansökan och bifogade handlingar framgår att sökanden är barnbarn till 

den nuvarande lagfartsinnehavaren av fastigheten Södersol. Sökandens 

farfar har haft lagfart på fastigheten sedan 1972, men fastigheten har en-

ligt uppgift ur ansökan funnits i släktens ägo sedan 1846. Ur ansökan 

framgår att sökanden tillsammans med sin bror och far avser förvärva 

fastigheten för fritidsbruk. Det förblir delvis oklart hur stora andelar var-

dera de avser förvärva av fastigheten. Broderns och faderns förvärv är 



 

föremål för separata ansökningar om jordförvärvstillstånd (ÅLR 

2018/7712 och ÅLR 2018/7708).  

 

Kommunens utlåtande  

Lemlands kommun har den 14 november 2018 beslutat förorda ansökan 

om jordförvärv med hänvisning till 4 § 7 punkten landskapsförordningen 

(2003:70) om jordförvärvstillstånd.  

 

Motivering  

Sökanden är barnbarn till överlåtaren av fastigheten Södersol RNr 1:13. 

Ur landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstill-

stånd framgår att bröstarvingar i samband med olika förvärv av fast egen-

dom har jordförvärvsrätt, vilket innebär att jordförvärvstillstånd i dessa 

fall inte krävs. Ur förarbetena till landskapslagen om jordförvärvsrätt och 

jordförvärvstillstånd framgår dock att endast den som står närmast i rätt 

till arv räknas som bröstarvinge (FR 20/2001–2002). Med beaktande av 

detta är sökandens förvärv tillståndspliktigt.  

 

Landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd innehåller bestämmelser 

om när landskapsregeringen ska bevilja tillstånd, om inte särskilda skäl 

däremot föreligger. Då ingen av de punkter som finns upptagna i 4 § 2 

mom. landskapsförordningen är tillämplig i detta fall ska ansökan prövas 

enligt 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.  

 

Enligt 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd 

bör landskapsregeringen vid prövning av ansökan beakta bland annat sö-

kandens anknytning till Åland och avsikt att bosätta sig i landskapet samt 

markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål. 

 

Det kan konstateras att sökanden har en viss anknytning till landskapet, 

då det i ärendet är utrett att sökanden är barnbarn till nuvarande ägaren av 

fastigheten Södersol RNr 1:13. Ur landskapsregeringens beslutspraxis 

framgår att landskapsregeringen beviljat jordförvärvstillstånd i ett antal 

fall då fast egendom har överlåtits till barnbarn (t.ex. beslut 3.7.2015, 

ÅLR 2015/6551, 371 Rk1a). Jordförvärvstillståndet har motiverats med 

att sökanden i framtiden i egenskap av bröstarvinge ändå skulle komma 

att förvärva fastigheten utan att behöva ansöka om jordförvärvstillstånd. I 

ärendet är därtill utrett att den nuvarande lagfartsinnehavaren haft lagfart 

på fastigheten sedan 1972, varför landskapsregeringen konstaterar att det 

i detta fall inte finns misstanke om bulvanförhållande och kringgående av 

jordförvärvsreglerna. Med beaktande av ovanstående, och då landskaps-

regeringen inte finner några särskilda skäl däremot, anser landskapsrege-

ringen att tillstånd i detta fall ska beviljas.  

 

Tillämpade lagrum  

12 § landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd 

 

Nr 172 

Ansökan om jordförvärvstillstånd gällande fastigheten 

Klasas I samt fyra outbrutna områden inklusive andelar i 

samfällda områden av fastigheten Klasas i Kumlinge kom-

mun 

ÅLR 2018/6406 

888 Rk1a 

Landskapsregeringen avslår ansökan om jordförvärvstillstånd gällande 

fastigheten Klasas I samt fyra outbrutna områden inklusive andelar i 



 

samfällda områden av fastigheten Klasas i Kumlinge kommun. 

 

Sökanden uppmanas överlåta sina andelar i fastigheterna till någon som 

har rätt att äga desamma inom sex månader från delfåendet av detta be-

slut. Sökanden ska meddela landskapsregeringen att överlåtelse skett. 

Om sökanden inte överlåter andelarna i fastigheterna inom utsatt tid 

kommer landskapsregeringen i enlighet med 6 § jordförvärvslagen 

(1975:7) för Åland att förordna om försäljning på offentlig auktion. 

 

Bakgrund  

Ansökan rör rätt att förvärva och besitta fastigheten Klasas I RNr 4:20 

(295-405-4-20) samt fyra outbrutna områden inklusive andelar i sam-

fällda områden av fastigheten Klasas RNr 4:53 (295-405-4-53) i Kum-

linge kommun.  

 

Sökanden har år 2012 vid ett partiellt arvskifte efter sin farbror erhållit ett 

antal markområden tillsammans med sin bror med andelen ½ var. Mark-

områdena har tillfallit sökanden och sökandens bror då deras far var avli-

den vid farbroderns bortgång. Markområdena är följande: 

 

• Fastigheten Klasas I, RNr 4:20, en obebyggd fastighet om ca 1,02 ha 

i Seglinge by. Fastigheten gränsar inte till vatten, och inga andelar i 

samfällda jord- eller vattenområden ingår. 

 

• Följande outbrutna områden och andelar i samfällda områden från 

fastigheten Klasas RNr 4:53: 

 

- Ett skilt avgränsat område (Norröjen) med en areal om ca 9,73 ha. 

Området gränsar till vatten.  

- Ett skilt avgränsat område (Fjäderstrand) med en areal om ca 1,45 

ha. Området gränsar inte till vatten. 

- Träskholms klobben benämnd holme med en areal om ca 2,72 ha. 

- Ett skilt avgränsat område på Älö jämte grund med en areal om ca 

7,13 ha. Området gränsar till vatten. 

- 33/100 av fastighetens andelar i samfällda jord- och vattenom-

råde. 

 

Ur ansökan framgår att sökanden är uppvuxen i landskapet men inte bo-

satt i landskapet idag. Avsikten med förvärvet torde vara fritidsbruk. 

 

Kommunens utlåtande  

Kumlinge kommun förordar ansökan om jordförvärv i ett beslut av den 

13 augusti 2018. 

 

Motivering 

Sökanden har vid partiellt arvskifte erhållit markområden till en samman-

lagd storlek om ca 22 ha som tillhört sökandens farbror. Sökanden är i 

detta fall således arvlåtarens syskonbarn. Av kapitel 2 landskapslagen 

(2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd framgår i vilka 

situationer förvärvaren har jordförvärvsrätt, dvs. förvärvaren behöver inte 

ansöka om jordförvärvstillstånd. Enligt 7 § landskapslagen om jordför-

värvsrätt och jordförvärvstillstånd har en arvlåtares föräldrar, syskon, 

halvsyskon samt bröstarvingar till dem jordförvärvsrätt till ett markom-

råde som är under 4 000 m2 stort och som förvärvats genom arv. I det nu 

aktuella fallet är sökandens arv efter farbrodern tillståndspliktigt eftersom 

markområdenas totalareal överstiger 4 000 m2. 



 

 

Av 4 § 2 mom. landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvstill-

stånd framgår kriterierna för när landskapsregeringen ska bevilja jordför-

värvstillstånd, om inte särskilda skäl däremot föreligger. Eftersom ingen 

av de punkter som framgår i förordningen är tillämplig i detta fall ska an-

sökan prövas enligt 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordför-

värvstillstånd.  

 

Enligt 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd 

bör landskapsregeringen vid prövning av ansökan beakta bland annat sö-

kandens anknytning till Åland och avsikt att bosätta sig här samt mark-

områdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål. 

 

Sökanden är född i landskapet och har således en anknytning till land-

skapet, vilket talar för ett beviljande av jordförvärvstillstånd. Mot bevil-

jande av tillstånd talar främst markområdets storlek (drygt 22 ha) och an-

vändningsändamål (fritidsbruk). Sammantaget är det således ett flertal 

omständigheter som talar emot ett beviljande av jordförvärvstillstånd. 

 

Sökandens förvärv baserar sig på ett arv efter farbror. I tidigare till-

ståndståndspraxis har dylika arvsförhållanden tillmätts ett visst värde vid 

prövning av ansökan. I de enskilda fall då tillstånd tidigare beviljats har 

exempelvis sådana särskilda omständigheter som att fastigheten i fråga är 

sökandens barndomshem ansetts väga till fördel för ett beviljande av 

jordförvärvstillstånd, likaså om markområdet i fråga uppenbarligen inte 

kan delas ändamålsenligt. Ur uppgifterna i det nu aktuella ärendet fram-

går inte att fastigheten i fråga utgör sökandens barndomshem. Det före-

faller även vara möjligt att ändamålsenligt dela de olika markområden 

som är föremål för ansökan. Av dessa skäl kan ovannämnda omständig-

heter inte tillmätas en sådan avgörande betydelse som vid en prövning 

skulle väga till fördel för ett beviljande av jordförvärvstillstånd. 

 

Syftet med jordförvärvslagstiftningen är enligt 1 § jordförvärvslagen 

(1975:7) för Åland att behålla jordegendomen på Åland i den åländska 

befolkningens händer. Med beaktande av de sammantagna omständighet-

erna i det nu aktuella fallet, speciellt med hänsyn till markområdenas 

storlek och användningsändamål, anser landskapsregeringen att det inte 

är ändamålsenligt att göra avsteg från jordförvärvslagstiftningens syfte. 

Ansökan ska därför avslås.  

 

Enligt 6 § 1 mom. jordförvärvslagen ska till ett avslag på ansökan om 

jordförvärvstillstånd fogas ett tillkännagivande om att egendomen ska 

överlåtas till någon som har rätt att äga sagda egendom.  

 

Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att sökanden har jordför-

värvsrätt till ett markområde understigande 4 000 m2 med stöd av 7 § 

landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.  

  

Tillämpade lagrum 

1, 3 och 6 §§ jordförvärvslagen (1975:7) för Åland  

7 och 12 §§ landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordför-

värvstillstånd 

 

 

 

 



 

Nr 173 

Högsta förvaltningsdomstolens begäran om yttrande angå-

ende besvär över beslut av den 24 oktober 2018 gällande 

jordförvärv  

ÅLR 2018/7004 

889 Rk1a 

Överklagat beslut 

Ålands landskapsregerings beslut 24.10.2018 (dnr ÅLR 2018/7004, brev 

729 Rk1a) gällande ansökan om jordförvärvstillstånd för att äga och be-

sitta fastigheten Knutas RNr 1:41 i Sunds kommun. 

 

Besvärsyrkande 

I besvär av den 20 november 2018 yrkar besväranden i första hand att 

ärendet återförvisas till landskapsregeringen för ny handläggning och i 

andra hand att beslutet ändras så att jordförvärvstillstånd beviljas. 

 

Besväranden yrkar även att landskapsregeringen förpliktas ersätta besvär-

andens rättegångskostnader, och begär att senare få precisera rättegångs-

kostnaderna. 

 

Grunder för besvärsyrkande 

Besväranden framför att landskapsregeringen i sitt beslut av den 24 okto-

ber 2018 inte gjort någon sammantagen bedömning av skäl som talar för 

eller emot ett beviljande av jordförvärvstillstånd, utan endast fattat ett ne-

kande beslut baserat på att kraven i 4 § 2 mom. 2 punkten landskapsför-

ordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd inte uppfylls. Besväranden 

anser att landskapsregeringen inte gjort en saklig prövning av ansökan 

mot 12 § landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvs-

tillstånd. Besväranden framför att denna har en stark anknytning till land-

skapet, och att fastigheten i fråga är avsedd och lämplig för fast boende. 

Besväranden framför att fastigheten visserligen är större än vad som ge-

nerellt krävs för fast boende, men att det inte är ändamålsenligt eller eko-

nomiskt att stycka fastigheten varken med tanke på fastighetens läge i 

landskapet eller med tanke på bostadshusets placering på fastigheten.   

 

Bemötande 

Landskapsregeringen anser att besvären ska förkastas som ogrundade. 

 

Landskapsregeringen anser att det oberoende av utgången i ärendet inte 

finns skäl att tillerkänna besväranden ersättning för rättegångskostna-

derna. 

 

Grunder för bemötande 

 

I. Bakgrund 

Besväranden ansökte om jordförvärvstillstånd för att förvärva fastigheten 

Knutas RNr 1:41 i Sunds kommun. Fastigheten om 7 300 m2 är belägen 

inom oplanerat område och bebyggd med bostadshus. Fastigheten grän-

sar inte till vatten och inga andelar i samfällda jord- och vattenområden 

ingår. Besväranden har varit bosatt i landskapet sedan juni 2014 och av-

sikten med förvärvet var fast bosättning. Landskapsregeringen avslog an-

sökan enligt de grunder som framgår ur beslutet av den 24 oktober 2018.  

  

II. Grunderna för avslaget  

Landskapsregeringen prövade ansökan mot 4 § 2 mom. 2 punkten land-

skapsförordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd, vilken är den 



 

punkt som beskriver när jordförvärvstillstånd i normalfall ska beviljas 

personer vars avsikt med förvärvet är fast bosättning men som varit bo-

satta i landskapet kortare tid än fem år. Då fastigheten i fråga överskred 

den arealbegränsning om 4 000 m2 som 4 § 2 mom. 2 punkten föreskriver 

prövade landskapsregeringen ansökan mot 12 § landskapslagen 

(2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. Landskapsrege-

ringen konstaterade att för ett beviljande av tillstånd talade främst sökan-

dens avsikt att fast bosätta sig på fastigheten, medan fastighetens storlek 

talade mot ett beviljande av tillstånd. Landskapsregeringen bedömde att 

omständigheterna inte kunde motivera ett beviljande av ansökan, och 

hänvisade till att en så stor överskridning av arealen inte stöds av tidigare 

beslutspraxis. Landskapsregeringen konstaterade att 4 § 2 mom. 2 punk-

ten landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd redan i sig utgör ett 

avsteg från lagstiftningens huvudsakliga syfte, dvs att behålla jordegen-

domen på Åland i den åländska befolkningens händer, och då landskaps-

regeringen inte ansåg det vara ändamålsenligt att göra ytterligare avsteg 

avslogs ansökan med hänvisning till tidigare beslutspraxis samt 12 § 

landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. Landskaps-

regeringen hänvisar i övrigt till det överklagade beslutet och handling-

arna i ärendet.  

 

Besväranden framför att landskapsregeringen motiverat sitt beslut med 

att fastigheten Knutas RNr 1:41 kan styckas, ett förfarande som besvär-

anden anser vara oändamålsenligt och oekonomiskt. Landskapsrege-

ringen vill tydliggöra att man i beslutet inte tagit ställning till huruvida 

det är ändamålsenligt eller ekonomiskt att stycka fastigheten, däremot har 

landskapsregeringen hänvisat till att lagstiftaren, när gränsen om 4 000 

m2 för fast bosättning fastslagits, ansett att gränsen är skälig med avse-

ende på att fastigheten inte ska gå att stycka. Begränsningen av fastighet-

ens storlek är satt med tanke på vad som normalt kan erfordras för att 

ordna fast bosättning. 

 

Besväranden framför att det i landskapsregeringens beslut inte gjorts en 

sammantagen bedömning av alla de omständigheter som framgår av 12 § 

landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. Besväran-

den anser att om samtliga punkter som omnämns i 12 § landskapslagen 

om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd beaktas, dvs sökandens an-

knytning till Åland och avsikt att fast bosätta sig här samt markområdets 

storlek, beskaffenhet och användningsändamål, så är det fler omständig-

heter som talar för ett beviljande än mot ett beviljande av jordförvärvstill-

stånd. Landskapsregeringen konstaterar att landskapsregeringen enligt 12 

§ landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd bör beakta 

bland annat de ovannämnda punkterna. Prövningen enligt 12 § land-

skapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd är dock inte ut-

formad på ett sätt som innebär att om de flesta av punkterna som om-

nämns uppfylls så ska jordförvärvstillstånd beviljas, utan landskapsrege-

ringen ska pröva om det vore ändamålsenligt i det specifika fallet att 

jordförvärvstillstånd beviljas. I det nu aktuella fallet har landskapsrege-

ringen ansett att fastighetens areal överskrider 4 000 m2 så markant att 

det inte vore ändamålsenligt att tillstånd beviljas. Detta resonemang stöds 

även av tidigare beslutspraxis, se till exempel beslut 13.6.2012 (dnr ÅLR 

2012/2142, brev 274 K12). Landskapsregeringen har i vissa enskilda fall 

tillåtit en överskridning av 4 000 m2, men det har i så fall handlat om en-

bart en marginell överskridning. I detta fall är överskridningen avsevärt 

större, varför landskapsregeringen vid en sammantagen bedömning där 

alla faktorer vägts in har ansett att jordförvärvstillstånd inte kan beviljas.  



 

 

Landskapsregeringen bifogar handlingarna som ligger till grund för det 

överklagade beslutet.  
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ÅLR 2018/9869 

ÅLR 2018/9870 
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Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vida-

reförmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1a18E93. 

 

_______________________________________________ 

                                                                  

  



 

    Bilaga 1, Rk1a18E93 
         Dokumentnamn Nr  Sidnr 

 BREV 890 Rk1a         9 (10) 

  
 Datum Dnr 

18.12.2018          ÅLR 2018/9869 
                            ÅLR 2018/9870 
                     ÅLR 2018/9877 

 

Utrikesministeriet 

 Enheten för EU-domstolsärenden 

 Rättstjänsten 

 PB 417  

 00023 Statsrådet 

 

 
Hänvisning 

 

 

Kontaktperson 

Pamela Baarman 

  
Ärende 

KOMMISSIONENS FORMELLA  

UNDERRÄTTELSER 2018/0338–0340;  

IMPLEMENTERING AV TRE DIREKTIV 

 
 

Landskapsregeringen har erhållit en remiss från utrikesministeriet angående kom-

missionens formella underrättelser om Finlands implementering av tre direktiv. Kom-

missionen framhåller i sitt brev SG-Greffe(2018)D/20845 av den 22 november 2018 

att Finland inte har anmält genomförandeåtgärder för dessa tre direktiv till kommiss-

ionen trots att genomförandetiden för direktiven har löpt ut.   

 

Genomförandesituationen i landskapet för de berörda direktiven framgår av bilagan. 

 

 

 

 

   Minister  Nina Fellman 

 

 

 

Rättssakkunnig Pamela Baarman 

 
  



 
IMPLEMENTERINGSSITUATIONEN I LANDSKAPET ÅLAND 

 

Överträdel-

sen nummer 

Direktivets 

nummer 
Direktivets namn 

Landskapsregeringens åtgärder 

 

1. 

Överträdelse- 

nummer 

2018/0338 

(EU) 

2016/2102 

 

Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 

2016/2102 av den 26 ok-

tober 2016 om tillgänglig-

het avseende offentliga 

myndigheters webbplatser 

och mobila applikationer 

 

 

Inom landskapets lagstiftningsbehörighet. 
 

Landskapsregeringen har lämnat ett lagför-

slag för direktivets genomförande till 

Ålands lagting den 13 september 2018. 

Med tanke på den lagstiftningskontroll som 

sker efter att lagtinget antagit en land-

skapslag är landskapsregeringens förhopp-

ning att direktivet kan notifieras senast i 

maj 2019. 
 

Internt diarienummer: ÅLR 2016/9248 

2. 

Överträdelse- 

nummer 

2018/0339 

(EU) 

2017/1564 

 

Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 

2017/1564 av den 13 sep-

tember 2017 om viss tillå-

ten användning av vissa 

verk och andra alster som 

skyddas av upphovsrätt 

och närstående rättigheter 

till förmån för personer 

med blindhet, synnedsätt-

ning eller annan läsned-

sättning och om ändring 

av direktiv 2001/29/EG 

om harmonisering av 

vissa aspekter av upp-

hovsrätt och närstående 

rättigheter i informations-

samhället 

 

 

Inom rikets lagstiftningsbehörighet. 

 

Landskapsregeringen har notifierat direkti-

vet den 11 oktober 2017. 

 

Internt diarienummer: ÅLR 2017/7340 

 

3. 

Överträdelse- 

nummer 

2018/0340 

(EU) 

2017/853 

(tidsfrist 

14.9.2018) 

Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 

2017/853 av den 17 maj 

2017 om ändring av rå-

dets direktiv 91/477/EEG 

om kontroll av förvärv 

och innehav av vapen 

 

Inom rikets lagstiftningsbehörighet. 

 

Landskapsregeringen har notifierat direkti-

vet den 12 juni 2017. 

 

Internt diarienummer: ÅLR 2017/4397 

 

 

 


