Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-04-13 och 2018-04-13

Diarienr.

ÅLR 2017/9576

Reg.datum

15-12-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande

Westling Gunnar,

2018-04-13

Föredragande
Ärendemening

Landskapsborgen för bostadslån

Motpart
Landskapsregeringen har beslutat att registrera ett
borgensåtagande till ett belopp av 19.125,00 euro för ett
bostadslån som beviljats av Er till ovan nämnda gäldenär. Borgen
är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets lyftande.
Borgensavgiften är 287,00 euro och faktureras separat.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/9624

Reg.datum

18-12-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande

Westling Gunnar,

2018-04-13

Föredragande
Ärendemening

Landskapsborgen för bostadslån

Motpart
Landskapsregeringen har beslutat att registrera ett
borgensåtagande till ett belopp av 24.480,00 euro för ett
bostadslån som beviljats av Er till ovan nämnda gäldenär. Borgen
är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets lyftande.
Borgensavgiften är 367,00 euro och faktureras separat.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/9567

Reg.datum

14-12-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande

Westling Gunnar,

Föredragande
Ärendemening

Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att registrera ett
borgensåtagande till ett belopp av 64.451,00 euro för ett
bostadslån som beviljats av Er till ovan nämnda gäldenär. Borgen
är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets lyftande.
Borgensavgiften är 581,00 euro och faktureras separat.

2018-04-13

Diarienr.

ÅLR 2017/9480

Reg.datum

11-12-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande

Westling Gunnar,

2018-04-13

Föredragande
Ärendemening

Landskapsborgen för bostadslån

Motpart
Landskapsregeringen har beslutat att registrera ett
borgensåtagande till ett belopp av 24.650,00 euro för ett
bostadslån som beviljats av Er till ovan nämnda gäldenär. Borgen
är giltig i högst 20 år räknat från datum för lånets lyftande.
Borgensavgiften är 297,00 euro och faktureras separat.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/2948

Reg.datum

11-04-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande

Kondelin Hanna,

2018-04-13

Föredragande
Tillstånd att ringmärka fåglar inom landskapet samt inventera
havsörn

Ärendemening
Motpart

Landskapsregeringen beviljar sökanden tillstånd att fånga fåglar
för ringmärkning inom landskapet Åland med följande villkor:
Tillståndet gäller även havsörnen (Haliaeetus albicilla), som är en
särskilt skyddsvärd art på Åland. Fångsten och ringmärkningen
sker enligt ett ikraftvarande ringmärkningstillstånd (2462).
Naturhistoriska centralmuseets anvisningar för ringmärkning av
fåglar måste följas. Vid fångsten får fågelnät användas, när det
enligt ringmärkningsanvisningar och allmän praxis är en lämplig
fångstmetod för arten. Tillståndet gäller inom hela landskapet
Åland. Fångst av vilt är jakt enligt jaktlagen. Därför måste
markägarens eller besittningsrättinnehavarens tillstånd
införskaffas för fångst av fåglar. Ålands landskapsregering måste
årligen få en rapport om de ringmärkta fåglarna.
Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att återkalla tillståndet
om det framkommer att verksamheten är skadlig för hotade eller
fridlysta arter eller bedrivs med avvikelse från tillståndets villkor.
Tillståndet gäller till och med 31.12.2022.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/2804

Reg.datum

06-04-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande

Kondelin Hanna,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Märka fåglar inom landskapet

2018-04-13

Landskapsregeringen beviljar sökanden tillstånd att fånga fåglar
för ringmärkning inom landskapet Åland med följande villkor:
Tillståndet gäller även skräntärna (Sterna caspia) och trädlärka
(Lullula arborea), som är särskilt skyddsvärda arter på Åland.
Fångsten och ringmärkningen sker enligt ett ikraftvarande
ringmärkningstillstånd (245). Naturhistoriska centralmuseets
anvisningar för ringmärkning av fåglar måste följas. Vid fångsten
får fågelnät användas, när det enligt ringmärkningsanvisningar
och allmän praxis är en lämplig fångstmetod för arten. Tillståndet
gäller inom hela landskapet Åland. Fångst av vilt är jakt enligt
jaktlagen. Därför måste markägarens eller
besittningsrättinnehavarens tillstånd införskaffas för fångst av
fåglar. Ålands landskapsregering måste årligen få en rapport om
de ringmärkta fåglarna. Landskapsregeringen förbehåller sig
rätten att återkalla tillståndet om det framkommer att
verksamheten är skadlig för hotade eller fridlysta arter eller
bedrivs med avvikelse från tillståndets villkor. Tillståndet gäller
till och med 31.12.2022.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/2543

Reg.datum

26-03-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2018-04-13

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Trivsel Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för att äga, besitta samt
bedriva handel med värdepapper, för att hyra ut fast egendom
och lokaler samt för att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi
och administration. 2. Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst
två tredjedelar av ledamöterna och suppleanterna i styrelsen skall
ha åländsk hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit bosatta i
landskapet Åland under minst fem år. 4. Verksamheten skall
bedrivas på svenska. 5. I verksamheten bör lokala resurser och
lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6. Verksamheten
skall vara förenlig med god sed och tillåten i lag.

Diarienr.

ÅLR 2018/2669

Reg.datum

03-04-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Elfberg & Stenius Invest Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för partihandel med
hemelektronik. 2. Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst två
tredjedelar av ledamöterna och suppleanterna i styrelsen skall ha
åländsk hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit bosatta i
landskapet Åland under minst fem år. 4. Verksamheten skall
bedrivas på svenska. 5. I verksamheten bör lokala resurser och
lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6. Verksamheten
skall vara förenlig med god sed och tillåten i lag.

2018-04-13

Diarienr.

ÅLR 2018/833

Reg.datum

25-01-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2018-04-13

Föredragande
Ärendemening

Jordförvärv i Hammarland

Motpart

Norrö Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd.
Villkor 1. Bolaget ska ha sin hemort i landskapet Åland. 2. Minst
två tredjedelar av styrelsens medlemmar ska ha åländsk
hembygdsrätt eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem
år tillbaka.

Diarienr.

ÅLR 2018/1286

Reg.datum

08-02-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2018-04-13

Föredragande
Ärendemening

Jordförvärv i Jomala

Motpart
Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd.
Villkor 1. Fastigheten skall användas av sökanden för fast
bosättning. 2. Sökanden får inte ändra fastighetens
användningsändamål utan tillstånd av landskapsregeringen.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/1314

Reg.datum

09-02-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2018-04-13

Föredragande
Ärendemening

Jordförvärv i Mariehamn

Motpart
Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd.
Villkor 1. Fastigheten skall användas av sökanden för fast
bosättning. 2. Sökanden får inte ändra fastighetens
användningsändamål utan tillstånd av landskapsregeringen.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/1324

Reg.datum

09-02-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Jordförvärv i Lemland

2018-04-13

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd.
Villkor 1. Fastigheten skall användas av sökanden för fast
bosättning. 2. Sökanden får inte ändra fastighetens
användningsändamål utan tillstånd av landskapsregeringen.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/3553

Reg.datum

10-05-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan

2018-04-13

Motpart
Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som utgör 40 %
av godtagbara kostnader för internationalisering, dock högst
12.616 euro. (91 N1)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/3729

Reg.datum

16-05-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

Elfberg & Stenius invest Ab

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som utgör 50 %
av godtagbara kostnader för internationalisering, dock högst
1.425 euro. Av de ansökta kostnaderna bedöms, utifrån de av
landskapsregeringen den 21.12.2017 fastslagna principerna för
stöd till näringslivet, de i projektet ingående kostnaderna för
anlitande av konsult som icke stödberättigande och därmed utgår
inte stöd för dessa kostnader. (92 N1)

Diarienr.

ÅLR 2017/4793

Reg.datum

14-06-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Bergström Ian,

Ärendemening

Konsultuppdrag bro- och hamnplanering projekt västra Föglö,
program- och systemskedet

Motpart

Beslut

Beslöts att godkänna ändringen av projekteringsbudgeten enligt
ändringsanmälan nr 4, daterad 2018-02-23 från ramavtalskonsult
WSP Sverige AB. Budgeten för konsultuppdraget beräknas öka
med ca 16 900 € under budgetåret 2018. Kostnaderna belastar
anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

2018-04-13

2018-04-13

Diarienr.

ÅLR 2017/4793

Reg.datum

14-06-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Bergström Ian,

Ärendemening

Konsultuppdrag bro- och hamnplanering projekt västra Föglö,
program- och systemskedet

Motpart

Beslut

Beslöts att godkänna ändringen av projekteringsbudgeten enligt
ändringsanmälan nr 5, daterad 2018-04-10 från ramavtalskonsult
WSP Sverige AB. Budgeten för konsultuppdraget beräknas öka
med ca 4 000 € under budgetåret 2018. Kostnaderna belastar
anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.

2018-04-13

