
Diarienr.  ÅLR 2020/8330 Reg.datum  27-10-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Diarienr.  ÅLR 2020/8240 Reg.datum  22-10-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-11-04 och 2020-11-04

17 cases found

Ärendemening Specialtillstånd för mobilkran angående axeltryck för överfart på broar

Motpart EK Lyft Ab

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Sommarström Hanna, 

Ärendemening Trafiktillstånd för beställningstrafik med lastbil, nytt tillstånd

Motpart Jibben Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljade tillstånd med nummer 420 I1 Giltighetstid: 

Tillståndet gäller från och med den 6.11.2020 till och med den 5.11.2025. Art 

och fordon: Beställningstrafik med lastbil. Stationsplats: Jomala kommun. 

Utlåtande har begärts av Ålands polismyndighet.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lundén Christina, 



Diarienr.  ÅLR 2020/8499 Reg.datum  02-11-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Diarienr.  ÅLR 2020/6482 Reg.datum  24-08-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2020

Motpart

Beslut Beslöts godkänna ansökan för totalt 75 timmar (15 dagar). (1455 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Beslut

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

utrustning, skick, användning och belastning beslöt Ålands landskapsregering 

att godkänna E K Lyft Ab dispens från gällande bestämmelser om maximal 

totalmassa och maximalt axeltryck hos fordon, i enlighet med de villkor som 

anges nedan. Tillståndet gäller för tiden 6.11.2020 – 5.11.2021. Tillståndet 

avser mobilkran: ÅL 3368; totalmassa 26,4 ton och axeltryck om 13,2 ton på 

respektive två axlar. Axelavstånd är 3450 mm. Fordonet får framföras på 

följande broar: Bro nr 1 - Korsbro i Hammarland Bro nr 3 - Ämnäs bro, 

landsväg 420, i Jomala-Finström Bro nr 5 - Bomarsunds bro i Sund Bro nr 6 - 

Sandösunds bro i Vårdö Bro nr 9 - Degersunds bro i Föglö Bro nr 18 - 

Djurholmssunds bro i Brändö Bro nr 19 - Långholmsströms bro i Brändö Bro nr 

20 - Kastörsbron i Kumlinge Bro nr 23 - Järsöbron i Lemland Bro nr 24 - 

Skobbholms ström i Lemland Bro nr 25 - Nåtö ström i Lemland Bro nr 28 - 

Kloströmmen, Kastelholm i Sund Bro nr 29 - Postads landsvägsbro i Finström 

Bro nr 31 - Ljuganholmssunds bro i Finström Bro nr 32 - Nåtö-Bergö i Lemland 

Bro nr 34 - Askörsbro i Brändö Villkor 1. Tidpunkt för framförande av fordonet 

ska väljas så att den allmänna trafiken störs så lite som möjligt. 2. Mobilkranen 

skall köras på mitten av ovanstående viktbegränsade broar och ha en hastighet 

på högst 10 km/h. Övrig trafik är inte tillåten på bron samtidigt. 3. 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. 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.



Diarienr.  ÅLR 2020/6800 Reg.datum  04-09-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Diarienr.  ÅLR 2020/7046 Reg.datum  11-09-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Ärendemening Jordförvärv i Eckerö

Motpart Vind AX 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. 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Finström

Motpart Sire Forest 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.



Diarienr.  ÅLR 2020/7442 Reg.datum  25-09-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Diarienr.  ÅLR 2020/7473 Reg.datum  28-09-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart W.J.Dahlman Ab

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 sökanden för fast bosättning. 2. Sökanden 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

Ärendemening Jordförvärv i Sund

Motpart Bostads Ab Katarina i Sund

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.

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/7477 Reg.datum  28-09-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Diarienr.  ÅLR 2020/7269 Reg.datum  21-09-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, likviditetsgaranti

Motpart Alandia Tourist Trade Ab

Beslut
Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 250.000 

euro (80 % garanti motsvarar 200.000 euro). 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

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

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. 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 2020/7526 Reg.datum  30-09-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Diarienr.  ÅLR 2020/8235 Reg.datum  22-10-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 4.11.2020-3.11.2025. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för privat läkarmottagning och läkarkonsultation på Ålands 

centralsjukhus. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I verksamheten 

ska 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 Internationaliseringsstöd

Motpart Deductive Labs Ab

Beslut

Beviljas, enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som utgör 50 % av 

godtagbara kostnader för internationalisering, dock högst 9.800 euro. Av de i 

projektets budget ingående kostnader har 3.000 euro bedömts som icke 

stödberättigande då dessa inte bedömts som tillräckligt specificerade. (820 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr.  ÅLR 2020/8250 Reg.datum  23-10-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Diarienr.  ÅLR 2020/8281 Reg.datum  23-10-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Backas Brink Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Skandinaviska Institutet för Evidensbaserad Psykologi AB

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.12.2020-1.11.2025. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för utbildning inom evidensbaserad psykologi och psykoterapi 

KBT. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I verksamheten ska 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



Diarienr.  ÅLR 2013/2045 Reg.datum  15-03-2013 Beslutsdatum   2020-11-04

Ärendemening Finansieringsansökan Smygläckagevarnare Överfört från DÄR 15.3.2013

Motpart Leakomatic Ab

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande

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 fastighetsutveckling och olika typer av byggnadsprojekt, 

såsom husbyggnation och därmed sammankopplad verksamhet samt för att 

äga, besitta och idka handel med värdepapper och idka handel med fast 

egendom. 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 ska 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 2020/8357 Reg.datum  28-10-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Diarienr.  ÅLR 2020/8635 Reg.datum  04-11-2020 Beslutsdatum   2020-11-04

Ärendemening Arbetsavtal 1.1-31.12.2020

Motpart

Beslut Arbetsavtal

Beslutande organ Regeringskansli Förvaltningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Eriksson John, 

Föredragande

Ärendemening Behörighetsintyg Elbehörighet 3

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering har konstaterat att innehavaren av 

behörighetsintyget uppfyller kraven i 68§ elsäkerhetslagen (1135/2016) att 

arbeta som ledare för elarbeten för reparation av elmateriel som är avsedd att 

anslutas till nät med växelspänning på högst 1000 V eller likspänning på högst 

1500 V, med undantag av monterings-, reparations-, och underhållsarbeten på 

hissar, inom landskapet Åland.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lindström Johnny, 

Beslut

Konstaterades att det beviljades den 13.5.2003 ett produktutvecklingslån om 

78.013 euro och den 27.4.2004 beviljades ytterligare ett produktutvecklingslån 

om 48.153 euro. Beslöts godkänna en förlängning av lånetiden med 2,5 år för 

båda lånen. Lånetiden för lånen löper därmed ut den 30.4.2024. Beslöts att 

ovan nämnda två lån amorteras enligt de amorteringsbelopp och 

amorteringstider som framgår av till detta beslut bifogad bilaga. Således skall 

följande amortering ske den 31.10.2022, medan räntor erläggs löpande och i 

sedvanlig ordning. (819 N1) 


