
Diarienr.  ÅLR 2019/1865 Reg.datum  04-03-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Diarienr.  ÅLR 2016/1595 Reg.datum  29-02-2016 Beslutsdatum   2019-03-13

Diarienr.  ÅLR 2019/1937 Reg.datum  05-03-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-03-13 och 2019-03-13

Ärendemening Anhållan om amorteringsuppskov

Motpart Geta kommun

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Mattsson Peter,

Ärendemening
LÅN TILL HYRESBOSTÄDER KUMLINGE överfört 

från DÄR 29.2.2016

Motpart Fastighets Ab Småtalls

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er med stöd av 

12a § i landskapslagen (1982:14) om stöd för 

bostadsproduktion, uppskov av amortering på 

lån nr. 6510030. Nästa amortering sker 

31.8.2019. Lånetiden förlängs inte.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Mattsson Peter,

Ärendemening Godkännande av kurs i ekologisk produktion

Motpart Skimra gård

Beslut

Landskapsregeringen har den 13 mars 2019 

beslutat avslå er ansökan om att få kursen i 

odling av kulturspannmål godkänd som en 

sådan kurs i ekologiska produktionsmetoder 

som avses i 55 § 2 mom. i landskapsförordning 

2016:42.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Lindström Leila,
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Diarienr.  ÅLR 2019/1474 Reg.datum  18-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Diarienr.  ÅLR 2019/1712 Reg.datum  27-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Ärendemening Ansökan om tillgänglighetsunderstöd

Motpart Bostads AB Kaptensgatan 2

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Mattsson Peter,

Ärendemening Tillgänglighetsunderstöd

Motpart Fastighets Ab Björkgården

Beslut

Landskapsregeringen förbinder sig att betala 

tillgänglighetsunderstöd för byggande av två 

rullstolsramper samt dörröppnare för en 

bostadsbyggnad med byggnadsbeteckning 

100520953C, på fastighet 60-409-3-12. För att 

erhålla understöd ska tillgänglighetskraven 

enligt 2 § avsnitt 3 i landskapsförordningen 

(2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling 

uppfyllas till den del som omfattas av 

ändringsarbetet. Understödet betalas ut då 

kostnaderna redovisats arbetet konstateras 

färdigställt. Understödet uppgår till 45% av de 

stödberättigade kostnaderna dock högst 9 

000,00 euro. Den slutgiltiga stödsumman 

fastställs då samtliga stödberättigade 

kostnader redovisats till landskapsregeringen. 

Redovisningen ska vara landskapsregeringen 

tillhanda senast 01-08-2020. Beslutet förfaller 

och ingen ersättning betalas ut för åtgärder 

som inte redovisas inom utsatt tid.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Mattsson Peter,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er med stöd av 

12a § i landskapslagen (1982:14) om stöd för 

bostadsproduktion, uppskov med amortering 

på lån nr. bostadslån 651 0007, 651 0032 och 

3401 50. Nästa amortering sker 31-08-2020. 

Lånetiden förlängs inte.
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Diarienr.  ÅLR 2019/1486 Reg.datum  19-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Ärendemening Tillgänglighetsunderstöd

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Mattsson Peter,

Beslut

Landskapsregeringen förbinder sig att betala 

tillgänglighetsunderstöd för installation av 

plattformshissar i två bostadsbyggnader på 

fastighet 478-003-003-012. För att erhålla 

understöd ska tillgänglighetskraven enligt 2 § 

avsnitt 3 i landskapsförordningen (2015:5) om 

Ålands byggbestämmelsesamling uppfyllas till 

den del som omfattas av ändringsarbetet. 

Stödet betalas ut då kostnaderna redovisats 

och arbetet konstateras färdigställt. Stödet 

uppgår till 45% av de stödberättigade 

kostnaderna dock högst 20 000,00 euro. Den 

slutgiltiga stödsumman fastställs då samtliga 

stödberättigade kostnader redovisats till 

landskapsregeringen. Redovisningen ska vara 

landskapsregeringen tillhanda senast 01-08-

2020. Beslutet förfaller och ingen ersättning 

betalas ut för åtgärder som inte redovisas inom 

utsatt tid.
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Diarienr.  ÅLR 2019/1627 Reg.datum  25-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Pirtteli oy

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen förbinder sig att betala 

tillgänglighetsunderstöd för installation och 

inköp av en plattformshiss, rullstolsramp och 

dörröppnare i Bab Långsjöstrands bostadshus 

med byggnadsbeteckning 1005 2056, på 

fastighet 60-409-3-14. För att erhålla 

understöd ska tillgänglighetskraven enligt 2 § 

avsnitt 3 i landskapsförordningen (2015:5) om 

Ålands byggbestämmelsesamling, uppfyllas till 

den del som omfattas av ändringsarbetet. 

Stödet betalas ut då kostnaderna redovisats 

arbetet konstateras färdigställt. Stödet uppgår 

till 45% av de stödberättigade kostnaderna 

dock högst 9 000,00 euro. Den slutgiltiga 

stödsumman fastställs då samtliga 

stödberättigade kostnader redovisats till 

landskapsregeringen. Redovisningen ska vara 

landskapsregeringen tillhanda senast 01-08-

2020. Beslutet förfaller och ingen ersättning 

betalas ut för åtgärder som inte redovisas inom 

utsatt tid.
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Diarienr.  ÅLR 2019/1648 Reg.datum  25-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Merrem Ab

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.5.2019 - 

31.12.2020. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

försäljning av egentillverkade konstföremål och 

skötsel/drift av Lappo gästhem. 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.
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Diarienr.  ÅLR 2019/1671 Reg.datum  26-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

försäljning av konsulttjänster samt därmed 

förknippad verksamhet, äga och besitta fast 

och lös egendom samt förvalta och bedriva 

handel med värdepapper. 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. 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.
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Diarienr.  ÅLR 2019/1672 Reg.datum  26-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Lax & Axberg Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

bokförings- och bokslutstjänster. 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. 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.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.5.2019 - 

31.12.2020. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

ortodonti samt konsultverksamhet i samarbete 

med ÅHS. 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.

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Diarienr.  ÅLR 2019/1698 Reg.datum  26-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Diarienr.  ÅLR 2019/1807 Reg.datum  01-03-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Fma. Hans Funck

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Brainvest AB

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 13.3.2019 

- 12.3.2024. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

ägarstyrning samt äga, förvalta och idka 

handel med värdepapper och övriga finansiella 

tillgångar, förvalta och idka handel med 

fastigheter, konsulttjänster inom datahantering 

och dataanalys. 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.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/31 Reg.datum  02-01-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Diarienr.  ÅLR 2019/1420 Reg.datum  15-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Diarienr.  ÅLR 2019/1734 Reg.datum  27-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus,

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus,

Föredragande

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.5.2019 - 

31.12.2020. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

timmer- och massvedstransport på lastbil i 

samband med uppredning av stormen Alfrida. 

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.
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Diarienr.  ÅLR 2019/1617 Reg.datum  25-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Diarienr.  ÅLR 2019/1657 Reg.datum  26-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Diarienr.  ÅLR 2019/2093 Reg.datum  11-03-2019 Beslutsdatum   2019-03-13

Ärendemening Företagsinvestering för livsmedel

Motpart

Beslut

Beviljades 28.591,50 euro i investeringsstöd 

för musttillverkning. (Projektnummer i Hyrrä: 

94476)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut
Beviljades 3.846,88 euro i investeringsstöd för 

bevattning. (Projektnummer i Hyrrä: 92465)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

åländsk hembygdsrätt.

Föredragande
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