Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-03-21 och 2019-03-21

Diarienr.

ÅLR 2015/10520

Reg.datum

16-10-2015 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Franzell Leif,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening
Motpart

Verksamhetsbidrag Leader strategi för Åland 20152020
Leader Åland r.f.
Utifrån godkända stödberättigande kostnader
bevilja 17.974,92 euro för utbetalning, beslutet
taget den 14.3.2019. (62 N1)

Beslut

Diarienr.

2019-03-21

ÅLR 2018/177

Reg.datum

08-01-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Fellman Tomas,

Föredragande

Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening

Investeringsstöd

2019-03-21

Motpart
Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd
betalas hela stödbeloppet ut på 30.900 euro. (143
N2)

Beslut

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

2019-03-21

Motpart
Landskapsregeringen har den 21 mars 2019
beslutat utbetala första raten, 12.000 euro. (144
N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/10818

Reg.datum

28-12-2018 Beslutsdatum

2019-03-21

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Fellman Tomas,

Föredragande

Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening

Startstöd till unga odlare

Motpart
Landskapsregeringen har den 21 mars 2019
beslutat utbetala första raten, 12.000 euro. (145
N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1660

Reg.datum

26-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Fellman Tomas,

Föredragande

Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening

Startstöd till unga odlare

2019-03-21

Motpart
Landskapsregeringen har den 21 mars 2019
beslutat utbetala första raten, 12.000 euro. (146
N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1920

Reg.datum

05-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Goodtech Environmental Service Ab

2019-03-21

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 21.3.2019 22.3.2024 Detta beslut ersätter beslut ÅLR
2019/1169 av den 22.2.2019. Villkor: 1.
Tillståndet gäller för produktion och
entreprenadverksamhet, import och export av
samt handel och agentur rörande mekaniska
produkter samt andra produkter med anknytning
till verkstadsindustri samt för annan
sammanhängande verksamhet och för att äga och
besitta verksamheten nödiga värdepapper. 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 2019/1970

Reg.datum

06-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Löfbacka Traditionsbygg AB

2019-03-21

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för
byggverksamhet inriktad på byggnadsvård och
ekobygg. 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.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2003

Reg.datum

07-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Beslut

Tillfällig näringsrätt eviljad för tiden 21.3.2019 9.3.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för
undersökningar av fastigheter med mögelhund,
värmekamera och fuktighetsmätare samt
täthetsmätning. 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.

2019-03-21

Diarienr.

ÅLR 2019/2002

Reg.datum

07-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

2019-03-21

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 21.3.2019 22.3.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för biodling
och tjänster för biodlare samt försäljning av
biprodukter. 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 2019/2048

Reg.datum

07-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening

Näringsrätt

Motpart

Noginvest AB

2019-03-21

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för handel
med värdepapper, fastigheter och råvaror samt
agenturverksamhet, partihandel,
produktutveckling och försäljning av
konsumentprodukter. jämte annan därmed
förknippad verksamhet, för granskning av
elentreprenörers arbeten samt för att förvärva,
besitta och överlåta 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.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2074

Reg.datum

08-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Lindqvist Monica,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Näringsrätt

2019-03-21

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för drivande
av en höghöjdsbana intill Sandösunds camping. 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.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2270

Reg.datum

15-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Franzell Leif,

Ärendemening

Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har 21 mars 2019 beslutat
att ge Er tillstånd att påbörja Er investering i
stamledning för bevattning. Således är kostnader
för projektet som uppkommit efter detta beslut
godtagbara och stödbara om investeringsstöd
beviljas. Detta är inte ett beslut om huruvida stöd
kommer att beviljas för investeringen. Ni ska
komplettera ansökan med ÅMHM:s
granskningsbeslut gällande vattenuttag före
investeringsstöd beviljas.

2019-03-21

