
Diarienr.  ÅLR 2019/6906 Reg.datum  09-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-11

Diarienr.  ÅLR 2019/6970 Reg.datum  10-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-11

Diarienr.  ÅLR 2019/5531 Reg.datum  01-07-2019 Beslutsdatum   2019-09-11

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-09-11 och 2019-09-11

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Ärendemening Temporär hastighetsbegränsning landsväg nr 2, Färjsundet

Motpart

Beslut

Med stöd av 65 § vägtrafiklag (1983:27) för landskapet 

Åland beslöt Ålands landskapsregering införa temporär 

hastighetsbegränsning och trafikanordningsplan enligt bilaga 

vid arbetsområdet på Färjsundsbron längs landsväg nr 2, 

Sundsvägen i Finströms och Saltviks kommun under tiden 

16/9 2019 – 20/9 2019. Skyltarna tas bort efter 

arbetsdagens slut. Avvikelse kan förekomma.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Sundblom Anders, 

Ärendemening
Begäran om utlåtande gällande montering av solceller på 

gamla ladugården vid Haga Kungsgård

Motpart

Beslut Kulturbyrån beslöt att avge utlåtande enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Karlsson Jonas, 

Föredragande Sjöberg Pia, 



Diarienr.  ÅLR 2019/5720 Reg.datum  08-07-2019 Beslutsdatum   2019-09-11

Diarienr.  ÅLR 2019/5821 Reg.datum  15-07-2019 Beslutsdatum   2019-09-11

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart Bostads Ab Forellvägen

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart Bostads Ab Nya Bageriet

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 Bostads Ab Möckelö Strand 6 i Jomala

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. Landskapsregeringen 

konstaterar att då sökandebolaget kommer att besitta 

fastigheten genom ett legoavtal är jordförvärvstillståndet 

giltigt för samma tidsperiod som legoavtalet är giltigt. Om 

legoavtalet i ett senare skede förnyas alternativt om 

sökandebolaget i ett senare skede beslutar köpa fastigheten 

är sökandebolaget tvunget att ansöka om ett nytt 

jordförvärvstillstånd.

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2019/6908 Reg.datum  09-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-11

Ärendemening Lotteritillstånd

Motpart Föreningen Vårt Hjärta rf

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller den 1.10-

31.12.2019 – landskapet Åland. Lotternas antal, pris och 

sammanlagda försäljningspris: 3.000 st – 1 €/st – 

sammanlagt försäljningspris 3.000 € Syfte: Till föreningens 

verksamhet för medlemmar som omfattar allt från friskvård 

och tärning till föreläsningar och resor. Villkor: 1. Lottsedel 

skall vara försedd med uppgift om arrangören. 2. Vinnare 

skall vara berättigad att utfå vinst senast inom två månader 

efter dragningen. 3. Lotteriarrangören skall iaktta 

stadgandena i lotteriskattelagen (FFS 552/92). 4. Vinsternas 

sammanlagda värde skall utgöra minst 35 procent av 

lotternas sammanlagda försäljningsvärde. Den minsta 

vinstens värde skall motsvara minst lottens pris. 5. 

Tillståndshavaren är skyldig att inom fem månader från det 

att varulotteritillståndet upphört att gälla inlämna 

redovisning till Lotteriinspektionen.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

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. Landskapsregeringen 

konstaterar att då sökandebolaget kommer att besitta 

fastigheten genom ett arrendeavtal är jordförvärvstillståndet 

giltigt för samma tidsperiod som arrendeavtalet är giltigt. 

Om arrendeavtalet i ett senare skede förnyas alternativt om 

sökandebolaget i ett senare skede beslutar köpa fastigheten 

är sökandebolaget tvunget att ansöka om ett nytt 

jordförvärvstillstånd.



Diarienr.  ÅLR 2019/6851 Reg.datum  05-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-11

Diarienr.  ÅLR 2019/6863 Reg.datum  05-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-11

Ärendemening Lotteritillstånd

Motpart Ålands Cancerförening r.f.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Lotteritillstånd

Motpart Skördefestens Vänner r.f. 

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller den 20-

22.9.2019 – landskapet Åland. Lotternas antal, pris och 

sammanlagda försäljningspris: 2.500 st – 2 €/st – 

sammanlagt försäljningspris 5.000 € Syfte: Till stöd för att 

arrangera och utveckla evenemangen Skördefesten på Åland 

och Åland Grönskar. Villkor: 1. Lottsedel skall vara försedd 

med uppgift om arrangören. 2. Vinnare skall vara berättigad 

att utfå vinst senast inom två månader efter dragningen. 3. 

Lotteriarrangören skall iaktta stadgandena i 

lotteriskattelagen (FFS 552/92). 4. Vinsternas sammanlagda 

värde skall utgöra minst 35 procent av lotternas 

sammanlagda försäljningsvärde. Den minsta vinstens värde 

skall motsvara minst lottens pris. 5. Tillståndshavaren är 

skyldig att inom fem månader från det att 

varulotteritillståndet upphört att gälla inlämna redovisning till 

Lotteriinspektionen.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2019/6864 Reg.datum  05-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-11

Diarienr.  ÅLR 2018/10709 Reg.datum  20-12-2018 Beslutsdatum   2019-09-11

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Ålands Cancerförening r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller den 

6.6.2020 – landskapet Åland. Syfte: Till åländska 

cancerpatienters välmående. Insamlingssätt: Genom 

motionslopp i Mariehamn "Together 4 Life". Villkor: 1. 

Information om penninginsamlingen ska finnas på svenska. 

2. Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader efter 

det insamlingen avslutats inlämna redovisning i två exemplar 

till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. 

Redovisningsblankett finns bifogad samt på 

landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller den 

31.10-19.11.2019 – landskapet Åland. Lotternas antal, pris 

och sammanlagda försäljningspris: 12.000 st – 5 €/st – 

sammanlagt försäljningspris 60.000 € Syfte: Till förmån för 

föreningens verksamhet. Villkor: 1. Lottsedel skall vara 

försedd med uppgift om arrangören. 2. Vinnare skall vara 

berättigad att utfå vinst senast inom två månader efter 

dragningen. 3. Lotteriarrangören skall iaktta stadgandena i 

lotteriskattelagen (FFS 552/92). 4. Vinsternas sammanlagda 

värde skall utgöra minst 35 procent av lotternas 

sammanlagda försäljningsvärde. Den minsta vinstens värde 

skall motsvara minst lottens pris. 5. Tillståndshavaren är 

skyldig att inom fem månader från det att 

varulotteritillståndet upphört att gälla inlämna redovisning till 

Lotteriinspektionen.



Diarienr.  ÅLR 2019/1432 Reg.datum  15-02-2019 Beslutsdatum   2019-09-11

Ärendemening Ersättning för rådgivning

Motpart Furulund Ab

Beslut

Enligt redovisade kostnader för rådgivning betalas 

stödbeloppet ut på 630 euro. (Projektnummer i Hyrrä: 

92616)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart

Beslut
Beviljas att lyfta 192.220,80 euro i räntestödslån. 

(Projektnummer i Hyrrä: 87437)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 


