
Diarienr.  ÅLR 2017/6177 Reg.datum  14-08-2017 Beslutsdatum   2021-02-09

Diarienr.  ÅLR 2017/6181 Reg.datum  14-08-2017 Beslutsdatum   2021-02-09

Diarienr.  ÅLR 2019/7636 Reg.datum  04-10-2019 Beslutsdatum   2021-02-09

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-02-09 och 2021-02-09

18 cases found

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Runristaren

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening Nationell medfinansiering Central Baltic Programme 2014-2020 Coast4us

Motpart Kökar kommun

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 5.376,62 euro för utbetalning. (79 

N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening
Nationell medfinansiering Central Baltic Programme 2014-2020 Seastop, Modern Ports in 

Historic Waters

Motpart Företagsam Skärgård

Beslut

På grund av tidigare utbetalt förskott om 153.856,46 euro blir det efter kvitterat mot 

redovisning på 8.110,79 euro en rest om -40.213,84 euro som dras av vid nästa utbe-

talning. (78 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Alopaeus Sara, 



Diarienr.  ÅLR 2020/8561 Reg.datum  03-11-2020 Beslutsdatum   2021-02-09

Diarienr.  ÅLR 2020/9939 Reg.datum  16-12-2020 Beslutsdatum   2021-02-09

Diarienr.  ÅLR 2021/876 Reg.datum  29-01-2021 Beslutsdatum   2021-02-09

Ärendemening Befolkningsregisteruppgifter 2021

Motpart Eckerö kommun

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart Crestum 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 Investeringsstöd

Motpart Delfs Ab

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 7.603,09 euro för utbetalning. (83 

N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Beslut

Efter inlämnade av godkänt bokslut för år 2020 som påvisar att Ni drivit verksamhet 

betalas slutraten, 3.000 euro ut. Beloppet inbetalas på av Er meddelat bankkonto. (80 

N1)



Diarienr.  ÅLR 2021/936 Reg.datum  01-02-2021 Beslutsdatum   2021-02-09

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Amnesty International Finländska sektionen rf

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1.3.2021-28.2.2022 – 

landskapet Åland. Syfte: Till föreningens världsomfattande arbete för de mänskliga 

rättigheterna genom kampanjer, information, lobbyverksamhet, forskning och aktivism. 

Insamlingssätt: Genom brev, telefonsamtal, internet, sociala medier, tidningsreklam, 

utomhusreklam, donationer, inbetalning till bankgiro samt evenemang. Villkor: 1. 

Information om penninginsamlingen ska finnas på svenska språket. Detta innebär att all 

information som riktas till donationsgivarna 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 webbplats www.regeringen.ax. Tillståndet 

gäller under förutsättning att tillståndsvillkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bifalla ansökan på följande villkor: 1) Sökanden får själv 

bekosta eventuella utgifter förenade med den tekniska anslutningen, 2) 

Landskapsregeringen förbehåller sig rätt att debitera Eckerö kommun för tillhandahållen 

information och arbete, 3) Uppgifterna skall på behörigt sätt skyddas mot olovlig 

användning, utplånande och ändring samt mot olovligt tillgrepp. Förvaltningsansvarig IT 

är utsedd att vara Ålands landskapsregerings kontaktperson i den verkställande delen av 

arbetet.



Diarienr.  ÅLR 2021/1092 Reg.datum  08-02-2021 Beslutsdatum   2021-02-09

Diarienr.  ÅLR 2021/938 Reg.datum  01-02-2021 Beslutsdatum   2021-02-09

Diarienr.  ÅLR 2021/1055 Reg.datum  05-02-2021 Beslutsdatum   2021-02-09

Diarienr.  ÅLR 2021/741 Reg.datum  26-01-2021 Beslutsdatum   2021-02-09

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån kulturmiljöenheten 

tjänstemannaföredragning

Beslutande

Ärendemening Finansieringsansökan, tilläggsstöd till logiverksamhet

Motpart Fast Ab Havsglimt / Gästhem Kronan

Beslut
Beviljas ett tilläggsstöd för logiverksamhet till det tidigare beviljade likviditetsstödet. 

Tilläggsstödet utgör 20 %, dock högst 3.300 euro, av beviljad likviditetskredit. (84 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart Sandösunds Produkter

Beslut Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 10.000 euro, av beviljad likviditetskredit. (82 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp

Motpart Delfs Ab

Beslut
Beslöts förorda Finnveragaranti för banklån, vilket uppgår till 75.000 euro (50 % garanti 

motsvarar 37.500 euro). (76 N1, beslutsdag 8.2.2021) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr.  ÅLR 2021/851 Reg.datum  29-01-2021 Beslutsdatum   2021-02-09

Diarienr.  ÅLR 2021/1143 Reg.datum  09-02-2021 Beslutsdatum   2021-02-09

Ärendemening Förfarande för anmälan om antalet husdjur

Motpart

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Lindström Leila, 

Ärendemening Utlåtande gällande byggprojekt vid en kulturhistoriskt värdefull fastighet

Motpart Landskapets fastighetsverk

Beslut Kulturbyrån avger utlåtande enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån kulturmiljöenheten 

tjänstemannaföredragning

Beslutande

Föredragande Karlsson Jonas, 

Ärendemening Utlåtande gällande byggprojekt vid en kulturhistoriskt värdefull fastighet

Motpart Landskapets fastighetsverk

Beslut Kulturbyrån avger utlåtande enligt bilaga.

Föredragande Karlsson Jonas, 



Beslut Uppgifter om antalet fjäderfän, hästar eller ponnyer som för stödåret 2020 ska beaktas 

vid beräkningen av det antal djurenheter som avses i 13, 50 och 63 § i 

Landskapsförordning (2016:42) om ersättning för miljö- och klimatvänligt jordbruk, 

ersättning för ekologisk produktion och ersättning till områden med naturliga 

begränsningar ska anmälas senast 17 februari 2021. Uppgifterna ska lämnas in 

elektroniskt via Viputjänsten senast den 17 februari 2021 kl. 23.59 eller på blankett 461 

till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet i enlighet med Livsmedelsverkets 

anvisningar. För hästarnas och ponnyernas del kan uppges endast sådana över 6 

månader gamla identifierade och vederbörligen registrerade djur som sökanden har eller 

har haft helt och hållet i sin besittning 1.1 - 31.12.2020. Djuret har varit helt och hållet i 

sökandens besittning då det har varit endast i sökandens besittning, i sökandens och 

dennes makes/makas gemensamma besittning, i sökandens och dennes minderåriga 

barns (ett eller flera) gemensamma besittning, i sökandens och dennes makes/makas 

samt minderåriga barns (ett eller flera) gemensamma besittning eller i 

sammanslutningens besittning. I fråga om hästar och ponnyer som uppges i anmälan om 

djurantal ska dessutom anges hästens/ponnyns namn, UELN- eller registreringsnummer 

samt uppgift om vem som har haft djuret i sin besittning. Uppgifterna kan anmälas 

elektroniskt i Viputjänsten senast den 17 februari 2021 kl. 23.59, eller senast den 17 

februari 2021 anmälas fritt formulerade som tilläggsuppgifter till anmälan om djurantal 

eller på en separat bilaga som lämnas in till den behöriga myndigheten. En sökande som 

har ansökt om kompensationsersättningens husdjursförhöjning och som utövar 

bestämmande inflytande i en sammanslutning ska via Viputjänsten eller på blankett 461 

meddela ifall djurantalet i fråga om nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfän, hästar eller 

ponnyer på sammanslutningens gård ska beaktas i beräkningen av djurtäthet på 

sökandens gård. Vill sökanden räkna in antalet djur i det fristående företaget i 

bolagsform i djurantalet på sin egen gård ska sökanden i fråga om företaget i bolagsform 

bifoga ett handelsregisterutdrag för konstaterande av bestämmanderätten. Har inget 

handelsregisterutdrag lämnats in tidigare ska utdraget lämnas in elektroniskt via 

Viputjänsten som bilaga till blankett 461 eller på papper. Handelsregisterutdraget ska 

lämnas in till den behöriga myndigheten på nytt, om det under stödåret har inträffat 

förändringar i bestämmanderätten vad gäller företaget i bolagsform.



Diarienr.  ÅLR 2021/664 Reg.datum  25-01-2021 Beslutsdatum   2021-02-09

Diarienr.  ÅLR 2021/799 Reg.datum  27-01-2021 Beslutsdatum   2021-02-09

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Hantverkshuset Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Lenstopia AB

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 9.2.2021-8.2.2026. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

printservice, inramning, bokbinderi, fotografi- och videoproduktion, utbildning och 

galleriverksamhet. 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 2021/863 Reg.datum  29-01-2021 Beslutsdatum   2021-02-09

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Worklandia Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

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 

byggnadssnickeri- och entreprenadarbeten samt därmed sammanhängande verksamhet 

och för 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 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 2021/1059 Reg.datum  05-02-2021 Beslutsdatum   2021-02-09

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Husdoktorn Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

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 

uthyrning av kontorsrum och fastigheter, nätverksaktiviteter för att främja företagande, 

konsulttjänster, föreläsningar, evenemangsplanering, stödtjänster till företagare, 

administrativa tjänster, genomförande av workshops och utbildningar, 

fastighetsförsäljning samt för handel med och förvaltning av aktier och 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 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 2019/8319 Reg.datum  25-10-2019 Beslutsdatum   2021-02-09

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart Storfjärdens Fisk Ab

Beslut
Landskapsregeringen har den 9 februari 2021, beviljat ett stöd om 40 % dock högst 

13.740 euro av godtagbara kostnader för projektet ”Avancerad sälskrämma”. (59 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Johansson Linnéa, 

Föredragande Stolt Ralf, 

Beslut

Beviljat Villkor: 1. Tillståndet gäller för tjänster inom medicin, byggnadsvård och 

antikviteter. 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. 


