
Diarienr.  ÅLR 2018/5056 Reg.datum  11-06-2018 Beslutsdatum   2018-09-04

Diarienr.  ÅLR 2018/6283 Reg.datum  13-07-2018 Beslutsdatum   2018-09-04

Diarienr.  ÅLR 2018/6699 Reg.datum  09-08-2018 Beslutsdatum   2018-09-04

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-09-04 och 2018-09-04
12 cases found

Ärendemening
Anslutning till certifieringssystemet för ekologisk 

produktion

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er 

ansökan om anslutning till kontrollsystemet för 

ekologisk produktion på grundval av artikel 28 i 

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk 

produktion och märkning av ekologiska produkter 

samt tillämpningsföreskrifterna i kommissionens 

förordning (EG) nr 889/2008.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Holmström Sue, 

Ärendemening
Anslutning till certifieringssystemet för ekologisk 

produktion

Motpart Blackmark

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er 

ansökan om anslutning till kontrollsystemet för 

ekologisk produktion på grundval av artikel 28 i 

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk 

produktion och märkning av ekologiska produkter 

samt tillämpningsföreskrifterna i kommissionens 

förordning (EG) nr 889/2008.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Holmström Sue, 



Diarienr.  ÅLR 2018/6285 Reg.datum  13-07-2018 Beslutsdatum   2018-09-04

Diarienr.  ÅLR 2018/7099 Reg.datum  24-08-2018 Beslutsdatum   2018-09-04

Diarienr.  ÅLR 2018/3750 Reg.datum  14-05-2018 Beslutsdatum   2018-09-04

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Dispens för konventionellt utsäde

Motpart

Beslut
Dispens beviljas för användning av konventionellt 

utsäde i enlighet med Er ansökan.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Holmström Sue, 

Föredragande

Ärendemening Retroaktivt godkännande

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er 

ansökan om retroaktivt godkännande av skiftena 

043-00167-60, 043-00168-61, 043-00169-62, 043-

00170-63, 043-00271-67, 043-00273-69, 043-

00554-59, 043-00750-61 som ekologiskt odlade.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Holmström Sue, 

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart Storfjärdens fisk Ab

Beslut

Beslöts bevilja ett bidrag om 40 %, dock högst 

31.780 euro av godtagbara kostnader för projektet 

”Bedövning”. (124 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eklund-Melander Jenny, 

Föredragande Stolt Ralf, 



Diarienr.  ÅLR 2018/4017 Reg.datum  21-05-2018 Beslutsdatum   2018-09-04

Diarienr.  ÅLR 2018/4508 Reg.datum  31-05-2018 Beslutsdatum   2018-09-04

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart Västersol 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. 3. Markområdet ska 

användas för det i ansökan angivna syftet.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Lemland

Motpart Bostads Ab Berghäll Lemland

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin 

hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga 

styrelsemedlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt 

eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem 

år tillbaka.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Sund

Motpart Delfensdal Kom Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin 

hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga 

styrelsemedlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt 

eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem 

år tillbaka.



Diarienr.  ÅLR 2018/5288 Reg.datum  14-06-2018 Beslutsdatum   2018-09-04

Diarienr.  ÅLR 2018/5860 Reg.datum  27-06-2018 Beslutsdatum   2018-09-04

Diarienr.  ÅLR 2018/7410 Reg.datum  04-09-2018 Beslutsdatum   2018-09-04

Ärendemening
Kompensation för uteblivna inkomster från 

beskattningen av kapitalinkomst

Motpart

Beslutande organ
Finansavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande Tufvesson Runa, 

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart

Beslut

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. 

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Hammarland

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Tillståndet gäller för sökanden 

som varit bosatt mindre än fem år i landskapet 

under förutsättning att fastigheten används av 

denne för fast bosättning. 

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2018/6723 Reg.datum  10-08-2018 Beslutsdatum   2018-09-04

Ärendemening
Rivningsanmälan, fastighet 76-417-2-5, 

Mejerivägen 46

Motpart Hammarlands kommun

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning 

tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Sjöberg Pia, 

Beslut

Landskapsregeringen beslöt den 4 september 2018 

att i enlighet med LL (2018:18) om avveckling av 

kompensationen för uteblivna inkomster från 

beskattningen av kapitalinkomst fastställa 

fördelningen mellan kommunerna av 

kompensationen för år 2018. Fördelningen mellan 

kommunerna framgår av bilaga 1. 

Besvärsanvisning bifogas beslutet.



Beslut

Kulturbyrån antecknar rivningsanmälan till 

kännedom och önskar framföra följande: På 

fastigheten finns ett bostadshus uppfört under sent 

1700-tal eller tidigt 1800-tal, senare tillbyggt. Det 

har tidigare varit torp under Hammarlands 

prästgård och gått under namnet Trampars. Till 

gårdshelheten har också hört en lillstuga, ladugård, 

källare, kvarn och ria, samtliga numera rivna. 

Bostadhuset utgör den sista resten av en 

gårdshelhet som funnits på platsen i över 200 år. 

Framför allt byggnadens äldsta delar har flera 

kulturhistoriska värden. Dessa värden vidmakthålls 

bäst om byggnaden bevaras och restaureras på 

plats, varvid den även kvarstår i sitt lokalhistoriska 

sammanhang. Byggnaden har dock under lång tid 

varit obebodd och till följd av försummat underhåll 

orsakats stora skador framför allt i tak, 

mellanbjälklag, interiör och ytterfönster. 

Byggnadens långt gångna förfall gör en rivning 

försvarbar. Fastighetsägaren är dock villig att 

skänka bort byggnaden mot bortflyttning. 

Byggnaden som helhet är i så pass dåligt skick att 

det svårligen låter sig göras, men den ursprungliga 

stockstommen (husets södra del) verkar frisk och 

kan återuppföras på ny plats. En närmare 

konditionsgranskning bör göras av en timmerman 

med erfarenhet av restaurering för att avgöra 

stommens skick. Kulturbyrån förordar i första hand 

att byggnaden bevaras och restaureras på plats, 

antingen av nuvarande ägare eller som avstyckat 

försäljningsobjekt. I andra hand förordas en 

varsam rivning, där den ursprungliga enkelstugan 

(husets sydvästra del) samt strax därefter 

tillbyggda salen (husets östra del) tas tillvara för 

nyuppförande på annan plats. Fastighetsägaren 

uppmanas att bjuda ut byggnaden för bortflyttning 

innan en eventuell rivning verkställs.


