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Upphandling och avtal utbyte av bron över Brändöström 

(bro nr 10), Föglö kommun 

ÅLR 2020/1373 

ÅLR 2018/7302 

258 I1 

Beslut 

Beslöts att i enlighet med 11 § i Ålands landskapsregerings beslut 

(2019:113) och i enlighet med punkt 3.1 i upphandlingsföreskriften, anta 

anbud från Erikson Bygg Ab. 

 

Anbudsöppnings- och utvärderingsprotokollet daterade 15/5 2020 

skickas till anbudsgivare. 

 

Protokollen blir offentliga efter att avtalet har tecknats.  

Landskapsregeringen tecknar avtal efter att tilldelningsbeslutet är skickat 

då endast en anbudsgivare finns. 

 

Entreprenadkostnaden för avtalet är 5 200 000,00 €. Totalkostnaden för 

projektet beräknas bli ca 5 900 000,00 €. Kostnaderna belastar moment 

976000, infrastrukturinvesteringar. 

 

Ansökan om ändring i beslut och besvär kan lämnas enligt bifogad 

rättelse- och besvärsanvisning, bilaga I320E32. 

 

Motivering 

Landskapsregeringen konstaterar att anbudet uppfyller samtliga, i 

upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan, ställda krav. I enlighet med 

11 § i Ålands landskapsregerings beslut (2019:113) och kapitel 3.1 i 

upphandlingsföreskriften har anbuden utvärderats utgående från lägsta 

pris. 

 

Vid anbudsutvärderingstillfället konstaterades att Eriksson Bygg Ab:s 

anbud var komplett. Därefter kunde det konstateras att anbudet har den 

lägsta anbudssumman av godkända anbud enligt utvärderingsmodellen. 

Anbudet är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt 11 § i 

Ålands landskapsregerings beslut (2019:113). 
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Bakgrund 

Den nuvarande bron över Brändöström har både beständighets- och 

bärighetsproblematik och är en av de broar som omfattas av 

broutbytesprojektet 2017-2027. Bron måste ersättas för att säkerställa ett 

fortsatt säkert och fungerande trafiksystem. 

 

Det beräknade värdet för byggnadsentreprenaden understiger det av 

Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 5 548 000 euro 

vid tidpunkten för annonseringen och genomförs således enligt Ålands 

landskapsregerings beslut (2019:113) gällande vissa upphandlingar 

genom ett öppet förfarande. 

 
 



B e s v ä r s a n v i s n i n g 

Besvärsmyndighet 
Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring i det hos högsta 
förvaltningsdomstolen genom skriftliga besvär. Besvär kan anföras av den som beslutet avser 
eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar. 

Besvärstid 
Besvär ska anföras skriftligt inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Närmare 
information om hur besvärstiden beräknas finns på omstående sida.  

Besvärsskriftens innehåll 
I besvärsskriften ska uppges: 

 ändringssökandens namn och kontaktuppgifter, inklusive uppgifter om hemkommun
samt postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till
ärendet kan sändas

 det beslut i vilket ändring söks
 redogörelse över till vilka delar ändring söks i beslutet, vilka ändringar som yrkas

samt grunderna för yrkandena.
Om ändringssökandens talan förs av dennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon 
annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och 
hemkommun för denna person. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska 
underteckna besvärsskriften. 

Bilagor till besvärsskriften 
Till besvärsskriften ska fogas: 

 det överklagade beslutet, i original eller som kopia,
 intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden

har börjat,
 de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa

inte redan tidigare har lämnats till landskapsregeringen och
 fullmakt för eventuellt ombud, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt

rättsbiträde.

Inlämning av besvärsskriften  
Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till högsta förvaltningsdomstolen på adressen 
Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS, eller elektroniskt på adressen 
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi. Besvärsförfarandet kan även i sin helhet skötas 
elektroniskt via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst, se närmare information om e-
tjänsten på adressen www.regeringen.ax/besvar 

Avgifter 
Rättegångsavgiften till högsta förvaltningsdomstolen är 510 euro. I lagen om domstolsavgifter 
(FFS 1455/2015) finns bestämmelser om de fall då avgift inte tas ut. Närmare upplysningar 
om avgifterna lämnas av högsta förvaltningsdomstolen. 

Bilaga I320E32



 

Närmare information om hur besvärstiden beräknas 

Besvärsskriften ska inlämnas inom 30 dagar från datumet då mottagaren fått del av beslutet. 
Då besvärstiden beräknas ska den dag då delgivningen sker inte medräknas. Om den sista 
dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton, 
midsommarafton eller helgfri lördag fortsätter besvärstiden också följande vardag. 

Dagen för delgivningen beräknas på följande sätt:  

 Offentlig delgivning – Om beslutet har delgivits via offentlig delgivning anses 
mottagaren ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet publicerades 
på myndighetens elektroniska anslagstavla. 

 Vanlig delgivning – Om beslutet har postats som vanligt brev anses mottagaren ha fått 
del av beslutet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat 
visas. 

 Bevislig delgivning – Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår 
datumet för då mottagaren fått del av beslutet av mottagningsbeviset. Om beslutet har 
överlämnats till mottagaren eller dennes lagliga företrädare eller ombud framgår dagen 
då mottagaren fått del av beslutet av det skriftliga bevis som upprättats över 
delgivningen. 

 Mellanhandsdelgivning – Om beslutet inte har lämnats direkt till mottagaren eller 
dennes lagliga företrädare eller ombud anses mottagaren ha fått del av beslutet den 
tredje dagen efter den dag som framgår av delgivningsbeviset. 

 Vanlig elektronisk delgivning – Om beslutet delgivits som ett elektroniskt meddelande 
anses mottagaren ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, 
om inte något annat visas. 

 Bevislig elektronisk delgivning – Om beslutet har delgivits bevisligen genom ett 
elektroniskt meddelande anses mottagaren ha fått del av beslutet när det har hämtats 
från den länk som myndigheten anvisat.  

Besvärsskriften ska vara inlämnad till högsta förvaltningsdomstolen senast kl. 16.15 på 
besvärstidens sista dag. Denna tidsfrist gäller även besvär som skickas via förvaltnings- 
och specialdomstolarnas e-tjänst eller per e-post. 
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