
Diarienr.  ÅLR 2019/4646 Reg.datum  06-06-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Diarienr.  ÅLR 2019/6220 Reg.datum  13-08-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-08-26 och 2019-08-26

Ärendemening Dispens från bestämmelser om största tillåtna höjd

Motpart Sävsjö Transport Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader 

Projekt: Gäddans väg till Öfladorna

Motpart Wessingsboda bys fiskelag och samfällda

Beslut

Beslöts att inom ramen för Europeiska havs- och 

fiskerifonden (EHFF) för perioden 2014-2020, 

unionsprioritering 4. Ökning av sysselsättningen och den 

territoriella sammanhållningen, bevilja stödfinansiering 

om 80 %, dock högst 6.680 euro för projektet ”Gäddans 

väg till Öfladorna”. Projektet har behandlats och 

godkänts av Leader Åland den 26.6.2019 och inlämnats 

till landskapsregeringen för laglighetskontroll den 

11.7.2019. (121 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eklund-Melander Jenny,

Föredragande Stolt Ralf,
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Diarienr.  ÅLR 2019/6330 Reg.datum  19-08-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Beslut

Med stöd av 9a § landskapsförordning (1993:104) om 

fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och 

belastning beslöt Ålands landskapsregering att 

godkänna Sävsjö Transport AB dispens från gällande 

bestämmelser om maximal höjd hos fordon, i enlighet 

med de villkor som anges nedan. Tillståndet avser 

transport av styckehus. Transportens bredd är 2,60 

meter, höjd är 4,50 meter, längd är 24 meter och vikt 

40 ton. Tillståndet gäller för; fordon EXT 713 med 

släpvagn WWL 760, fordon HRD 136 med släpvagn DEX 

911 och fordon BOG 468 med BEY 166. Tidpunkten för 

transporterna äger rum 27.8.2019 för den ovan 

förstnämnda transporten och 28.8.2019 för de två 

senare transporterna, samtliga kl. 8-9.00. Tidpunkten 

för transporterna kan justeras i överenskommelse med 

Ålands Polismyndighet. Tidpunkten för transporterna ska 

dock väljas så att den allmänna trafiken störs så lite 

som möjligt. Tillståndet avser rutten Havsgatan – Stora 

gatan – landsväg nr 20 Österleden – landsväg nr 3 

Lemlandsvägen – Solbergsvägen – Igelkottsvägen 

alternativt Havsgatan – Skillnadsgatan – Ålandsvägen – 

landsväg nr 20 Österleden – landsväg nr 3 

Lemlandsvägen – Solbergsvägen – Igelkottsvägen. 

Villkor 1. Sökanden ska meddela Ålands polismyndighet, 

Alarmcentralen och väghållaren senast två dagar innan 

transport, om transporten och dess avvikande 

dimensioner samt om det finns risk för blockering på 

vägavsnitten. Ålands polismyndighet och Alarmcentralen 

ska dessutom meddelas vid transportens start. 2. 

Sökanden ska följa anvisningsföreskriften ”Villkor för 

specialtransporttillstånd”, se bilaga 1. Innehavaren av 

tillståndet ansvarar, enligt bilagan, även för att 

erforderligt antal trafikdirigerare och varningsbilar 

åtföljer transporten. 3. Höjden på fordonet överstiger 

4,20 meter. Transportören och föraren ska kontrollera 

att en transport längs den transportrutt som ska 

användas är möjlig utan risk för sammanstötning med 

konstruktioner ovanom vägen. I händelse av att det 

finns kablage så måste dessa lyftas när transporten kör 

förbi. 4. Innehavaren av specialtransporttillståndet eller 

den som utför transporten ansvarar för de skador som 

specialtransporten orsakar vägen eller dess 

anordningar. För eventuella flyttningsåtgärder ska 

respektive sakägare kontaktas innan transporttillfället.
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Diarienr.  ÅLR 2019/6401 Reg.datum  20-08-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Diarienr.  ÅLR 2019/6335 Reg.datum  19-08-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Diarienr.  ÅLR 2019/6403 Reg.datum  20-08-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Diarienr.  ÅLR 2019/6304 Reg.datum  16-08-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Ärendemening Dispens för konventionellt utsäde

Motpart

Beslut
Dispens beviljas för användning av konventionellt utsäde 

i enlighet med Era ansökningar.

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 Era ansökningar.

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.

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 Era ansökningar.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Holmström Sue,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/3201 Reg.datum  16-04-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Diarienr.  ÅLR 2019/3811 Reg.datum  10-05-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Diarienr.  ÅLR 2019/4184 Reg.datum  23-05-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Ärendemening Jordförvärv i Finström

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader 

Projekt: Demokrati med film i skärgården

Motpart SKUNK - skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf

Beslut

Beviljas delfinansiering från Europeiska jordbruksfonden 

och Ålands landskapsregeringen inom ramen för 

landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland 

2014–2020 i enlighet med landskapslagen om 

finansiering av landsbygdsnäringar (ÅFS 2016:29 ). 

Beviljas delfinansiering om 60 %, dock högst 35.100 

euro. (Hyrrä-nummer: 98254)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening Dispens för konventionellt utsäde

Motpart

Beslut
Dispens beviljas för användning av konventionellt utsäde 

i enlighet med Era ansökningar.

Beslutande Holmström Sue,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/4334 Reg.datum  28-05-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Diarienr.  ÅLR 2019/4470 Reg.datum  03-06-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Diarienr.  ÅLR 2019/4729 Reg.datum  07-06-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Ärendemening Jordförvärv i Kumlinge

Motpart Seglinge andelshandel

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 Kumlinge

Motpart Enklingebutiken 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart Bomec Åland 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/6039 Reg.datum  05-08-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Diarienr.  ÅLR 2019/6029 Reg.datum  05-08-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Ärendemening Näringsrätt

Motpart LJK maritime solutions AB

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart KRK-Invest Ab

Beslut

Beviljat. Landskapsregeringen meddelar sökanden att 

fastigheter kan ägas och besittas utan näringsrätt, 

eftersom detta inte utgör sådan näringsutövning som 

omfattas av landskapslag (1996:47) om rätt att utöva 

näring. Villkor: 1. Tillståndet gäller för att bedriva handel 

med fast egendom, värdepapper samt hästsportfoder 

jämte tillbehör. 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
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Diarienr.  ÅLR 2019/6028 Reg.datum  05-08-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Diarienr.  ÅLR 2019/6260 Reg.datum  15-08-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Kökar taxi AB

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för taxiverksamhet. 

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

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för handel med 

yachter, flygplan, bilar och 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 2019/6362 Reg.datum  19-08-2019 Beslutsdatum   2019-08-26

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Naka service OU

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 26.8.2019 - 

25.8.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för schakt, 

transport, vägunderhåll, vägrenovering samt rivning. 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

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Northern Air Training i Göteborg AB

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.9.2019 - 

31.8.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för flygutbildning 

med helikopter. 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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