Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-03-06 och 2019-03-06

Diarienr.

ÅLR 2019/1481

Reg.datum

18-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2019-03-06

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Cff support ab

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 6.3-18.10.2019.
Villkor: 1. Tillståndet gäller för golvläggning. 2.
Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I
verksamheten bör lokala resurser och lokal arbetskraft
användas i mån av möjlighet. 4. Verksamheten skall
vara förenlig med god sed och tillåten i lag. Ett villkor
för tillståndet är att verksamhetsspråket är svenska.
Detta innebär att kunder ska garanteras service och
information på svenska samt att de anställda som är
placerade på Åland ska kunna använda svenska i sitt
dagliga arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller
under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Diarienr.

ÅLR 2019/1514

Reg.datum

20-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Adlibris OY

2019-03-06

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 6.3.2019 29.2.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för elektronisk
handel av litteratur och multimedia. 2. Verksamheten
ska bedrivas på svenska. 3. I verksamheten bör lokala
resurser och lokal arbetskraft användas i mån av
möjlighet. 4. Verksamheten skall vara förenlig med
god sed och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är
att verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att
kunder ska garanteras service och information på
svenska samt att de anställda som är placerade på
Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga arbete
och få all information rörande anställningsförhållandet
på svenska. Tillståndet gäller under förutsättning att
villkoren är uppfyllda.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1561

Reg.datum

21-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2019-03-06

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

WSP Sverige AB

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 15.3.2019 14.3.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för geodetiska
mätningsarbeten. 2. Verksamheten ska bedrivas på
svenska. 3. I verksamheten bör lokala resurser och
lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 4.
Verksamheten skall vara förenlig med god sed och
tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att
verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att
kunder ska garanteras service och information på
svenska samt att de anställda som är placerade på
Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga arbete
och få all information rörande anställningsförhållandet
på svenska. Tillståndet gäller under förutsättning att
villkoren är uppfyllda.

Diarienr.

ÅLR 2019/1587

Reg.datum

22-02-2019 Beslutsdatum

2019-03-06

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Fazer Bageri Ab

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 6.3.2019 5.3.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för att i
butiksbageri baka, sälja samt distribuera bröd, söta
matprodukter, frysvaror och s.k. on the go produkter
samt andra till verksamheten hörande produkter. 2.
Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I
verksamheten bör lokala resurser och lokal arbetskraft
användas i mån av möjlighet. 4. Verksamheten skall
vara förenlig med god sed och tillåten i lag. Ett villkor
för tillståndet är att verksamhetsspråket är svenska.
Detta innebär att kunder ska garanteras service och
information på svenska samt att de anställda som är
placerade på Åland ska kunna använda svenska i sitt
dagliga arbete och få all information rörande
anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller
under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Diarienr.

ÅLR 2019/1826

Reg.datum

01-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Oy Parforest Ab

2019-03-06

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 6.3 - 30.6.2019.
Villkor: 1. Tillståndet gäller för avverkning och
drivning av stormskadad skog. 2. Verksamheten ska
bedrivas på svenska. 3. I verksamheten bör lokala
resurser och lokal arbetskraft användas i mån av
möjlighet. 4. Verksamheten skall vara förenlig med
god sed och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är
att verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att
kunder ska garanteras service och information på
svenska samt att de anställda som är placerade på
Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga arbete
och få all information rörande anställningsförhållandet
på svenska. Tillståndet gäller under förutsättning att
villkoren är uppfyllda.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1960

Reg.datum

06-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Karlman Niklas,

Föredragande

Karlsson Gunilla,

Ärendemening

Ålandstrafiken håller stängt för bulkbokning

2019-03-06

Motpart

Fredag 8 mars 2019 håller Ålandstrafikens kontor
stängt för bulkbokning. Bokning/avbokning per telefon
och e-post upprätthålls mellan kl. 10-17. Bussfrakter
hänvisas direkt till respektive busslinje vid bussplan.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1545

Reg.datum

21-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Reincke Douglas,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Behörighetsintyg Elbehörighet 1

Motpart

2019-03-06

Ålands landskapsregering utfärdar elbehörighetsintyg
Eb1 till sökande med stöd av 65 § Elsäkerhetslagen
(FFS 1135/2016), tillämpad på Åland med stöd av
landskapslag (2017:38) om tillämpning på Åland av
rikets elsäkerhetslag. Innehavaren har med denna
elbehörighet rätt att arbeta som ledare av elarbeten
och driftsledare för alla slag av elektrisk utrustning
och elanläggningar inom Åland, med undantag av
monterings-, reparations- och underhållsarbeten av
hissar.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1546

Reg.datum

21-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Reincke Douglas,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elarbeten Basanmälan

Motpart

Åland Hotel Group AB

2019-03-06

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna Åland
Hotel Group ÅHG Ab i elentreprenörsregistret. Ålands
landskapsregering beslöt att godkänna Lars Norrgård
som verksamhetens ledare för elarbeten. Godkänd
ledare för elarbeten är ansvarig för att villkoren i detta
beslut följs. Landskapsregeringen kan återkalla detta
tillstånd om innehavaren inte längre fyller de
fordringar som förutsätts i detta tillstånd, om
ersättaren för den ansvariga ledaren icke längre är i
firmans tjänst eller om firman åtar sig arbeten i strid
med detta tillstånd. Villkor Verksamheten får bedrivas
under förutsättning att följande villkor iakttas: Vid
elarbeten iakttas landskapslag (2017:38) om
tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag och
landskapsförordning (2017:41) om tillämpning på
Åland av riksförfattningar om elsäkerhet. Elmateriel
och elanläggningar är i sådant skick som förutsätts i
elsäkerhetslagen samt de stadganden och
bestämmelser som utfärdats med stöd av den, innan
de tas i drift eller överlåts till någon annan. De som
utför elarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt
instruerade för sina uppgifter. Entreprenören ska ha
till förfogande åländsk ellagstiftning och de där
ingående författningarna inklusive de i
elsäkerhetsexamen ingående publikationerna och
andra publikationer som är relevanta för
verksamheten, de arbetsredskap som är nödvändiga
för verksamheten samt nödvändiga mätinstrument.
Ytterligare ska entreprenören ha tillräckliga utrymmen
med hänsyn till verksamhetens omfattning och ett
permanent verksamhetsställe. Arbetslokal och
erforderliga verktyg ska vara sådana som
landskapsregeringen kan godkänna.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1376

Reg.datum

14-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Reincke Douglas,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elnätsinnehavare, projektanmälan

2019-03-06

Motpart

Mariehamns Energi

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att anteckna anmälan till
kännedom.

Diarienr.

ÅLR 2018/10458

Reg.datum

14-12-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Fellman Tomas,

Föredragande

Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening

Startstöd till unga odlare

2019-03-06

Motpart
Beviljas att lyfta 200.000 euro i räntestödslån. (134
N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1706

Reg.datum

27-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Franzell Leif,

Ärendemening

Utvecklingsstöd

Motpart

Beslut

Beviljades 4.990 euro i stöd för kunskapsöverföring
och information, seminarium om kulturspannmål.
(Projektnummer i Hyrrä: 93463)

2019-03-06

