
Diarienr.  ÅLR 2019/8012 Reg.datum  15-10-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-11-20 och 2019-11-20

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Mariehamns Telefon AB

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 



Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Mariehamns Telefon Ab 

tillstånd för att förlägga rör och kabel inom vägområde 

vid landsväg nr 3 Lemlandsvägen vid infart till fastighet 

170-431-3-15 i Jomala kommun, enligt bifogad karta 

och de villkor som anges nedan. Därtill godkänns 

bifogad trafikanordningsplan (TA-plan) för det 

planerade arbetet. Villkor 1. Arbetet får inte påbörjas 

innan infrastrukturavdelningens representant givit 

sökanden klartecken att påbörja arbetet. Försyn ska 

hållas på platsen innan arbetsutförandet och en slutsyn 

ska hållas i samband med åtgärdens färdigställande. 

Synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen. Vid synerna ska sökanden 

närvara och gärna även utföraren. Om sökanden inte 

kan närvara vid en syn ska denne utse en representant 

som vid synen har en fullmakt med beslutanderätt. 

Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst 

samma skick som innan åtgärden utfördes och enligt 

eventuella anvisningar från väghållarens representant. 

2. Sökanden ska markera kabeldragningen i terrängen 

innan försyn. 3. Kablarna ska placeras på ett 

ledningsdjup av minst 600 mm. Om detta inte går att 

genomföra på delar av sträckan ska sökanden meddela 

väghållaren om vilka delsträckor som berörs och 

avvikande djup för dessa. Kabeln ska placeras längs 

den yttre dikeskanten om inte annat överenskommits. 

Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som 

kan åstadkommas på kabeln p.g.a. normala 

vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta kontakt 

med berörda ägare av förlagda rör, kablar, ledningar 

eller andra anordningar för att säkerställa att ingen 

åverkan görs på dessa. 4. Den bifogade 

trafikanordningsplanen (TA-planen) ska följas vid 

arbetet. 5. Då arbete inte pågår ska arbetsredskap, 

maskiner, upplag och övriga anordningar förvaras 

utanför vägområdet och så att de inte utgör en fara för 

trafiken. 6. Den planerade åtgärden ska utföras senast 

inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller 

tillståndet. Det finns möjlighet att ansöka om 

förlängning av utförandetiden. 7. Sökanden ska på 

egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för 

skyddande av kabeln eller dennas anordningar, vilket 

inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, 

breddas, grundförbättras eller förses med 

trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller 

dylikt. 8. För framtida lokalisering av kablarna ska 

dessa GPS-inmätas och levereras i DWG format. 

Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen för 

kännedom senast vid slutssyn av arbetet eller i 

överenskommelse med väghållaren. Koordinatsystemet 

ska vara ETRS GK20 med höjdsystemet N2000. 9. Alla 

kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden 

svarar även för eventuella reparationskostnader av 

körbanor, vägslänter och diken, vilka föranleds av 

arbetet, under fem års tid räknat från det att åtgärden 

avslutats. 10. För närmare bestämning av tiden för 

arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande 

åtgärder ska sökanden kontakta vägmästare vid 

vägunderhållet. (Se kontaktuppgifter under rubriken 

Information.)



Diarienr.  ÅLR 2019/8079 Reg.datum  17-10-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Ärendemening Trafikanslutning till Södra Lilläng

Motpart Mariehamns stad

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 



Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om 

ny anslutning för bostadsområdet Södra lillängen i 

Ytternäs, Mariehamn till bygdeväg nr 30 Järsövägen, i 

enlighet med fastslagen detaljplan. Ansökan beviljas 

enligt de villkor som anges nedan. Villkor Allmänt 1. 

Sökanden ska kontakta vägunderhållet vid Ålands 

landskapsregering för en försyn av platsen innan 

arbetet påbörjas och för en slutsyn efter utförd åtgärd. 

Synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. Vägområdet ska efter 

arbetet återställas till minst samma skick som innan 

åtgärden utfördes och i enlighet med eventuella 

anvisningar från Infrastrukturavdelningen. (Se 

kontaktuppgifter under rubriken Information.) 2. 

Sökanden står för samtliga kostnader för byggande av 

väganslutningen, inklusive trumma, samt också för 

framtida underhåll av anslutningen. Eventuella skador 

som uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya 

anslutningen bekostas av sökanden. 3. Den planerade 

åtgärden ska utföras senast inom tre år från 

beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. 4. 

De två anslutningarna söder om ny anslutning tas bort i 

enlighet med planering och verkställs inom samma 

tidsram som villkor 3 ovan. Eftersyn i enlighet med 

villkor ett ska göras. Tekniska krav 5. Väganslutningen 

ska byggas så plant som möjligt i förhållande till den 

allmänna vägen, anslutningens släntlutning bör vara 

1:2. Även vägtrumman ska följa denna släntlutning. 6. 

Anslutningens körbanebredd ska byggas i enlighet med 

fastslagen detaljplan. 7. Anslutningen ska förses med 

en vägtrumma vars storlek ska anpassas efter platsens 

vattenflöde. Vägtrumman ska ha en inre diameter om 

minst 30 cm eller större om vattenflödet fodrar det. 

Vägtrumman kan utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) i 

SN8- klass eller motsvarande. Vägtrumman ska 

installeras enligt Infrastrukturavdelningens anvisningar. 

Dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga 

skador uppstår för den allmänna vägen. Om 

anslutningen byggs på en vattendelande plats behövs 

ingen vägtrumma. Sökanden ansvarar för skötsel av 

vägtrumman. Vattengenomströmning genom trumman 

ska alltid fungera. 8. Den nya anslutningen ska förses 

med en ytbeläggning på en sträcka av 20 meter 

Anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen är 

utförd och anslutningen blivit godkänd av 

Infrastrukturavdelningen.



Diarienr.  ÅLR 2019/7057 Reg.datum  13-09-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Diarienr.  ÅLR 2019/8578 Reg.datum  06-11-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Överängs Kvarn 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 tillverkning av 

kvarnprodukter samt därmed sammankopplad 

verksamhet, för att äga, besitta och idka 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2019/8579 Reg.datum  06-11-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Jack of all trades Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart PS Bowling Ab

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 20.11.2019 - 

1.11.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för att anpassa 

och sälja bowlingutrustning. 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.



Diarienr.  ÅLR 2019/8621 Reg.datum  07-11-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Kallas SkärGård AB

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

cateringverksamhet. 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.



Diarienr.  ÅLR 2019/8674 Reg.datum  08-11-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Robert Sandström Bygg och Måleri Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

livsmedelsförädling, café och restaurangverksamhet. 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.



Diarienr.  ÅLR 2019/7123 Reg.datum  17-09-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Diarienr.  ÅLR 2019/7148 Reg.datum  18-09-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Lumparland

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Tillståndet gäller under 

förutsättning att följande villkor är uppfyllda: 1. 

Produktiv jordbruks- och skogsmark måste användas i 

produktivt syfte. Användningsändamålet får inte ändras 

utan tillstånd av landskapsregeringen. 

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för byggfirma. 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.



Diarienr.  ÅLR 2019/7257 Reg.datum  23-09-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Diarienr.  ÅLR 2019/7252 Reg.datum  23-09-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Diarienr.  ÅLR 2019/7302 Reg.datum  24-09-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Sund

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 Jordförvärv i Mariehamn

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Fastigheten skall 

användas av sökandena för fast bosättning. 2. 

Sökandena får inte ändra fastighetens 

användningsändamål utan tillstånd av 

landskapsregeringen.



Diarienr.  ÅLR 2019/7361 Reg.datum  25-09-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Diarienr.  ÅLR 2019/8984 Reg.datum  20-11-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Ärendemening
Projektering för anpassning av färjor till samverkande 

färjfästen

Motpart

Beslut

Beslöts med stöd av 5 § 2 punkten Ålands 

landskapsregerings beslut (2018:16) gällande vissa 

upphandlingar, göra en direktupphandling från ILS Oy i 

Åbo på projektering av att bygga om fartygen M/S 

Alfågeln och M/S Viggen till att anpassas för 

samverkande färjfästen. Den beräknade kostnaden om 

35 000€ påförs budgetmoment ”975000 Fartygs – och 

färjinvesteringar”.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas, 

Föredragande Karlsson Joel, 

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Fastigheten skall 

användas av sökandena för fast bosättning. 2. 

Sökandena får inte ändra fastighetens 

användningsändamål utan tillstånd av 

landskapsregeringen.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Fastigheten skall 

användas av sökanden för fast bosättning. 2. Sökanden 

får inte ändra fastighetens användningsändamål utan 

tillstånd av landskapsregeringen.



Diarienr.  ÅLR 2019/7004 Reg.datum  11-09-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Diarienr.  ÅLR 2019/7004 Reg.datum  11-09-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Diarienr.  ÅLR 2019/7518 Reg.datum  01-10-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Diarienr.  ÅLR 2019/7846 Reg.datum  11-10-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i 

landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att 

fakturera Ålandsbanken 599,00 euro.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande

Ärendemening Upphandlingsjurist

Motpart

Beslut Förordnades enligt förordnande nr 163 F1.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande

Ärendemening Upphandlingsjurist

Motpart

Beslut Beviljades.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2019/7673 Reg.datum  07-10-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Diarienr.  ÅLR 2019/7322 Reg.datum  25-09-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Diarienr.  ÅLR 2019/7329 Reg.datum  25-09-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i 

landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att 

fakturera Ålandsbanken 502,00 euro.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i 

landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att 

fakturera Ålandsbanken 542,00 euro.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i 

landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att 

fakturera Ålandsbanken 421,00 euro.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i 

landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att 

fakturera Ålandsbanken 592,00 euro.



Diarienr.  ÅLR 2019/7223 Reg.datum  20-09-2019 Beslutsdatum   2019-11-20

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslutade med stöd av 13 § i 

landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion, att 

fakturera Ålandsbanken 98,00 euro.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannabeslut

Beslutande Mattsson Peter, 

Föredragande


