Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-05-07 och 2019-05-07

Diarienr.

ÅLR 2015/936

Reg.datum

02-02-2015 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stolt Ralf,

Föredragande

Alopaeus Sara,

Ärendemening
Motpart

Ålands Strukturfonds Program 2014-2020 Business Lab
2015
Högskolan på Åland
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja
26.019,36 euro för utbetalning. (107 N1)

Beslut

Diarienr.

2019-05-07

ÅLR 2019/2916

Reg.datum

04-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2019-05-07

Föredragande
Ärendemening

Jordförvärv i Jomala

Motpart

Dalbo Affärsfastigheter 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.
Jordförvärvstillståndet av den 11 mars 2019 i ärende ÅLR
2019/989 upphävs genom detta tillstånd.

Diarienr.

ÅLR 2019/2915

Reg.datum

04-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande

2019-05-07

Ärendemening

Jordförvärv i Jomala

Motpart

Handelsplats Öst 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.
Jordförvärvstillståndet av den 11 mars 2019 i ärende ÅLR
2019/892 upphävs genom detta tillstånd.

Diarienr.

ÅLR 2019/2914

Reg.datum

04-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2019-05-07

Föredragande
Ärendemening

Jordförvärv i Jomala

Motpart

Handelsplats Väst 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.
Jordförvärvstillståndet av den 11 mars 2019 i ärende ÅLR
2019/886 upphävs genom detta tillstånd.

Diarienr.

ÅLR 2019/2913

Reg.datum

04-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande
Ärendemening

Jordförvärv i Jomala

Motpart

Handelsplats Syd Ab

2019-05-07

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.
Jordförvärvstillståndet av den 11 mars 2019 i ärende ÅLR
2019/891 upphävs genom detta tillstånd.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/3371

Reg.datum

25-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lundén Christina,

Ärendemening

Trafiktillstånd för personbil, Förnyande

Motpart

2019-05-07

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med brevnummer
244 Il Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 1.1.2020
till och med 31.12.2024. Art och fordon: Beställningstrafik
med personbil. Stationsplats: Eckerö Utlåtande har begärts
av: Har begärt utlåtande från Ålands polismyndighet. 1.
Trafiken skall bedrivas med noggrant iakttagande av
gällande bestämmelser och föreskrifter om vägtrafik och
motorfordon samt de bestämmelser landskapsregeringen
utfärdat eller kommer att utfärda om beställningstrafik. 2.
Om inte övermäktigt hinder eller annat giltigt skäl
föreligger, är tillståndshavaren skyldig att på anmodan
utföra körning i enlighet med trafiktillståndet. 3.
Trafiktillståndet skall under körning medföras i bil som är i
trafik på basis av detta tillstånd. 4. Vid trafik på basis av
detta tillstånd skall gällande taxa iakttas. 5. I trafik använd
bil skall vara försedd med taxameter. 6. Rättigheten att
utöva trafik med stöd av detta tillstånd kan inte överlåtas åt
annan. 7. Landskapsregeringen kan ändra bestämmelserna i
trafiktillståndet om det är nödvändigt på grund av ändrade
förhållanden eller annan särskild orsak. 8. Trafiktillståndet
kan för viss tid återkallas helt eller delvis, om
trafiktillståndets innehavare inte längre uppfyller
förutsättningarna för att få tillstånd, om tillståndsvillkoren
inte uppfylls eller om trafiktillståndets innehavare underlåter
att utöva trafiken på behörigt sätt eller annars underlåter att
ansvara för sina förpliktelser. 9. Om trafiken upphör ska
landskapsregeringen underrättas. 10. Detta tillstånd gäller
enbart för elevtransporter.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/3371

Reg.datum

25-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lundén Christina,

Ärendemening

Trafiktillstånd för personbil, Förnyande

Motpart

2019-05-07

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med brevnummer
245 Il Giltighetstid: Tillståndet gäller från och med 1.1.2020
till och med 31.12.2024. Art och fordon: Beställningstrafik
med personbil. Stationsplats: Eckerö Utlåtande har begärts
av: Har begärt utlåtande från Ålands polismyndighet. 1.
Trafiken skall bedrivas med noggrant iakttagande av
gällande bestämmelser och föreskrifter om vägtrafik och
motorfordon samt de bestämmelser landskapsregeringen
utfärdat eller kommer att utfärda om beställningstrafik. 2.
Om inte övermäktigt hinder eller annat giltigt skäl
föreligger, är tillståndshavaren skyldig att på anmodan
utföra körning i enlighet med trafiktillståndet. 3.
Trafiktillståndet skall under körning medföras i bil som är i
trafik på basis av detta tillstånd. 4. Vid trafik på basis av
detta tillstånd skall gällande taxa iakttas. 5. I trafik använd
bil skall vara försedd med taxameter. 6. Rättigheten att
utöva trafik med stöd av detta tillstånd kan inte överlåtas åt
annan. 7. Landskapsregeringen kan ändra bestämmelserna i
trafiktillståndet om det är nödvändigt på grund av ändrade
förhållanden eller annan särskild orsak. 8. Trafiktillståndet
kan för viss tid återkallas helt eller delvis, om
trafiktillståndets innehavare inte längre uppfyller
förutsättningarna för att få tillstånd, om tillståndsvillkoren
inte uppfylls eller om trafiktillståndets innehavare underlåter
att utöva trafiken på behörigt sätt eller annars underlåter att
ansvara för sina förpliktelser. 9. Om trafiken upphör ska
landskapsregeringen underrättas. 10. Detta tillstånd gäller
enbart för elevtransporter.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/3570

Reg.datum

03-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Holmström Sue,

Ärendemening

Aktör inom primärproduktion av foder Anmälan om
nedläggning

Motpart

2019-05-07

Landskapsregeringen har beslutat att, på Er begäran,
avlägsna Er från registret över aktörer inom
primärproduktion av foder.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/3353

Reg.datum

25-04-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Holmström Sue,

2019-05-07

Föredragande
Ärendemening

Dispens för konventionellt utsäde

Motpart
Dispens beviljas för användning av konventionellt utsäde i
enlighet med Er ansökan.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/3645

Reg.datum

07-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Holmström Sue,

Föredragande
Ärendemening

Dispens för konventionellt utsäde

Motpart
Beslut

Dispens beviljas för användning av konventionellt utsäde i
enlighet med Er ansökan.

2019-05-07

