
Diarienr.  ÅLR 2020/9176 Reg.datum  24-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-14

Diarienr.  ÅLR 2020/7937 Reg.datum  13-10-2020 Beslutsdatum   2020-12-14

Diarienr.  ÅLR 2020/8507 Reg.datum  02-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-14

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-12-14 och 2020-12-14

13 cases found

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart Möckelby Fastighets 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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart Bennys Fisk

Beslut

Landskapsregeringen har den 14 december 2020, beviljat ett stöd om 50 % av 

godtagbara kostnader eller högst 1.950 euro för projektet ”Köp av kyl”. (199 

N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Eklund-Melander Jenny, 

Föredragande Stolt Ralf, 



Diarienr.  ÅLR 2020/8498 Reg.datum  02-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-14

Diarienr.  ÅLR 2020/8597 Reg.datum  03-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-14

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart Bostads Ab Kalkhusgränd i Jomala

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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Motpart Bostads Ab Soltorget i Mariehamn

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 2020/8638 Reg.datum  05-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-14

Diarienr.  ÅLR 2020/8727 Reg.datum  09-11-2020 Beslutsdatum   2020-12-14

Diarienr.  ÅLR 2020/9696 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-14

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Ärendemening Jordförvärv i Lemland

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 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 Hammarland

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd.

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/9743 Reg.datum  10-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-14

Ärendemening Tillstånd för specialtransporter

Motpart E K Lyft Ab

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Sommarström Hanna, 

Ärendemening Dispens från bestämmelser om största tillåtna höjd

Motpart Sävsjö Transport Ab

Beslut

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

utrustning, skick, användning och belastning beslöt Ålands landskapsregering 

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

bredd och höjd hos fordon, i enlighet med de villkor som anges nedan. 

Tillståndet avser transport av förrådsbod. Transportens bredd är 4,7 meter, 

höjd är 4,8 meter, längd är 12 meter och vikt 29 ton. Tillståndet gäller för; 

fordon ÅLJ 570. Tidpunkten för transporten är 17.12.2020 kl. 9.00-11.00. 

Tidpunkten för transporten kan justeras i överenskommelse med Ålands 

Polismyndighet. Tidpunkten för transporten ska dock väljas så att den 

allmänna trafiken störs så lite som möjligt. Tillståndet avser rutten 

Österåkersvägen Saltvik – Gibbölevägen Finström Färdväg: landsväg nr 2 

Sundsvägen – landsväg nr 50 Kvarnbovägen – landsväg nr 50 Saltviksvägen – 

landsväg nr 4 Getavägen – landsväg nr 2 Sundsvägen – landsväg nr 420 

Godbyvägen – kommunalväg nr 423 Gibbölevägen Notera att transporten inte 

kan passera genom Färjsundstunneln. 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.

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Sommarström Hanna, 



Diarienr.  ÅLR 2020/9856 Reg.datum  14-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-14

Diarienr.  ÅLR 2020/9857 Reg.datum  14-12-2020 Beslutsdatum   2020-12-14

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande

Ärendemening Arkivarie

Motpart

Beslut Arbetsavtal nr 174 U1

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Stenbäck Niklas, 

Föredragande

Beslut

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

utrustning, skick, användning och belastning beslöt Ålands landskapsregering 

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

bredd och höjd hos fordon, i enlighet med de villkor som anges nedan. 

Tillståndet avser transport av förrådsbod. Transportens bredd är 4,7 meter, 

höjd är 4,8 meter, längd är 12 meter och vikt 29 ton. Tillståndet gäller för; 

fordon ÅLJ 570. Tidpunkten för transporten är 17.12.2020 kl. 9.00-11.00. 

Tidpunkten för transporten kan justeras i överenskommelse med Ålands 

Polismyndighet. Tidpunkten för transporten ska dock väljas så att den 

allmänna trafiken störs så lite som möjligt. Tillståndet avser rutten 

Österåkersvägen Saltvik – Gibbölevägen Finström Färdväg: landsväg nr 2 

Sundsvägen – landsväg nr 50 Kvarnbovägen – landsväg nr 50 Saltviksvägen – 

landsväg nr 4 Getavägen – landsväg nr 2 Sundsvägen – landsväg nr 420 

Godbyvägen – kommunalväg nr 423 Gibbölevägen Notera att transporten inte 

kan passera genom Färjsundstunneln. 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.



Diarienr.  ÅLR 2019/7623 Reg.datum  03-10-2019 Beslutsdatum   2020-12-14

Diarienr.  ÅLR 2019/7643 Reg.datum  04-10-2019 Beslutsdatum   2020-12-14

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Ärendemening Nationell medfinansiering Central Baltic Programmet 2014-2020 SuFi

Motpart Högskolan på Åland

Beslut

Beslöts slutligt bevilja en medfinansiering på 21.552,15 euro för genomförande 

av Central Baltic Programme 2014-2020 projektet “Sustainability in Finance” 

(“SuFi”). Den av landskapsregeringen den 10 oktober 2019 förordade 

medfinansieringen justeras härmed i enlighet med det av förvaltande 

myndigheten i Central Baltic och projektägaren den 2.9.2020 undertecknade 

subsidy contract och den häri ingående projektbudgeten. Stödtagaren ska 

snarast efter att First Level Controllern godkänt till respektive 

rapporteringsperiod hörande projektredovisning, ansöka till 

landskapsregeringen om utbetalning av till projektet beviljad medfinansiering. 

Rapportering av projektresultat, vilka inlämnas till Central Baltic förvaltningen, 

ska även inlämnas till landskapsregeringen. Ansökan om utbetalning av 

medfinansiering samt rapportering av projektresultat till landskapsregeringen 

inlämnas på av landskapsregeringen härför anvisade digitala blanketter (se 

landskapsregeringens hemsida). I de fall centrala ändringar i projektplanen, 

såsom t.ex. förlängning av projektperiod, beslutas om av Central Baltics 

programadministration bör projektägaren tillse att landskapsregeringen får 

information om dylika ändringar. (858 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Projektledare

Motpart

Beslut Förordnande nr 175 U1



Ärendemening Nationell medfinansiering Central Baltic Programmet 2014-2020 ChangeMakers

Motpart Ålands yrkesgymnasium

Beslut

Beslöts slutligt bevilja en medfinansiering på 46.754,25 euro för genomförande 

av Central Baltic Programme 2014-2020 projektet ”Changemakers”, vars syfte 

är att vidareutveckla hållbart tänkande och innovativ kompetens inom 

miljösektorn hos åländska, finländska, estniska, lettiska och svenska ungdomar 

i åldern 15-19 år. Den av landskapsregeringen den 10 oktober 2019 förordade 

medfinansieringen justeras härmed i enlighet med det av förvaltande 

myndigheten i Central Baltic och projektägaren den 28.5.2020 undertecknade 

subsidy contract och den häri ingående projektbudgeten. Stödtagaren ska 

snarast efter att First Level Controllern godkänt till respektive 

rapporteringsperiod hörande projektredovisning, ansöka till 

landskapsregeringen om utbetalning av till projektet beviljad medfinansiering. 

Rapportering av projektresultat, vilka inlämnas till Central Baltic förvaltningen, 

ska även inlämnas till landskapsregeringen. Ansökan om utbetalning av 

medfinansiering samt rapportering av projektresultat till landskapsregeringen 

inlämnas på av landskapsregeringen härför anvisade digitala blanketter (se 

landskapsregeringens hemsida). I de fall centrala ändringar i projektplanen, 

såsom t.ex. förlängning av projektperiod, beslutas om av Central Baltics 

programadministration bör projektägaren tillse att landskapsregeringen får 

information om dylika ändringar. (859 N1) 

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 


