
Diarienr.  ÅLR 2017/5057 Reg.datum  20-06-2017 Beslutsdatum   2017-07-12

Diarienr.  ÅLR 2017/2117 Reg.datum  15-03-2017 Beslutsdatum   2017-07-12

Diarienr.  ÅLR 2017/5667 Reg.datum  11-07-2017 Beslutsdatum   2017-07-12

Diarienr.  ÅLR 2017/3073 Reg.datum  25-04-2017 Beslutsdatum   2017-07-12

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2017-07-12 och 2017-07-12

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Ärendemening
Tillstånd för flyttning av fridlysta växter Gottby by 

Jomala kommun

Motpart Infrastrukturavdelningen

Beslut

Tillstånd beviljas att på det i anhållan beskrivna 

sättet förflytta vissa delar av de befintliga bestånden 

av guckosko (Cypripedium calceolus) samt Jungfru 

Marie nycklar (Dactylorhiza maculata) i Gottby by i 

Jomala kommun i samband med utbyggnad av gång-

och cykelbanorna.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande

Ärendemening Bokningsrätt 2017

Motpart Kraftnät Åland Ab

Beslut

Bokningsrätt ändhamn-ändhamn för år 2017 beviljas 

för sökandens arbetsresor med Kraftnät Åland Abs 

paketbilar ÅLK844, ÅLJ723 samt personbilen ÅLU284. 

Ordinarie genomfartstaxa betalas. 

Genomfartsbokning och avbokning sker via 

Ålandstrafiken, måndag-fredag kl. 10-17.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Karlsson Gunilla,

Ärendemening Förtur på Föglölinjen

Motpart Åland Post Ab

Beslut

Förtur på Föglölinjen år 2017 beviljas för sökanden 

Åland Post Ab:s fordon, personbilen ÅLA 5925 Svinö-

Degerby måndag-fredag kl. 10:45 med retur kl. 

16:15, samt för personbilen ÅL 13515 Svinö-Degerby 

lördag kl. 10:45 med retur kl. 13:55 med undantag 

för helgdagar och nyårsafton. Förturen gäller 

arbetsresor mellan fasta Åland och postdistriktet i 

Föglö. Beviljat förtursfordon ska vara klart att köra 

ombord senast 10 minuter före annonserad 

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Karlsson Gunilla,
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Diarienr.  ÅLR 2017/4741 Reg.datum  13-06-2017 Beslutsdatum   2017-07-12

Diarienr.  ÅLR 2017/5371 Reg.datum  29-06-2017 Beslutsdatum   2017-07-12

Ärendemening Tillstånd att bedriva sportdykning

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Löndahl Viveka,

Föredragande Schröder Tim,

Ärendemening
Tranformatorstation TR. 23 Nåtö biologiska station 

ska bytas till ny station samt flyttas.

Motpart Mariehamns Elnät Ab

Beslut
Beslöts att ge sökanden tillstånd att i enlighet med 

det inkomna förslaget flytta pumpstationen.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande

Ärendemening Bokningsrätt

Motpart Mickelsö handelsträdgård

Beslut

Bokningsrätt Osnäs-Hummelvik år 2017 till 

skärgårdstaxa beviljas för sökandens 

samarbetspartner Oy Sigg-Plant Abs lastbil VTY827 

(längd 12 m), IKI 825 (längd 12 m), YIZ 420 (längd 

11–19 m), FKL 181 (längd 11–19 m), FJX 856 (längd 

11–19 m), ANY 317 (längd 9 m) eller OUO 448 

(längd 16,5 m) ca två-fyra gånger år 2017 vid 

leverans av plantor till Mickelsö Handelsträdgård i 

Vårdö. Beviljad bokningsrätt gäller för ett fordon 

totalt ca två-fyra gånger år 2017, inklusive 

genomfartsresan 6.6.2017 (#1442743). Beviljade 

genomfartsbokningar ska göras på Mickelsö 

Handelsträdgårds kundnummer och datum för 

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Karlsson Gunilla,
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Diarienr.  ÅLR 2017/5395 Reg.datum  29-06-2017 Beslutsdatum   2017-07-12

Diarienr.  ÅLR 2017/2497 Reg.datum  29-03-2017 Beslutsdatum   2017-07-12

Ärendemening Förtur på Föglölinjen

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Karlsson Gunilla,

Ärendemening Naturinventeringar Naturreservat 2017

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Faunatica Oy tillstånd 

att i enlighet med den inlämnade arbetsplanen inom 

naturreservaten Natura 2000-områdena 

Kvarnsjöskogen, Gunnarsby och Åsgårda stenåkrar 

samt Löfvik: * samla in enligt naturvårdslagen 

fridlysta och särskilt skyddsvärda växter i den 

omfattning som krävs för genomförandet av 

arbetsplanen, * fånga insekter och andra 

ryggradslösa djur med icke-selektiva metoder, 

exempelvis med hjälp av fällor för konstaterande av 

olika insektsarter i den omfattning som krävs för 

genomförande av arbetsplanen, * sätta ut 

ultraljudsdetektorer för utredning av förekomst av 

fladdermöss. Villkor: * Naturreservatbestämmelserna 

för respektive reservat iakttas. * Insamlingen av 

nödvändigt material utförs på sådant sätt att den 

gynnsamma skyddsnivån inte äventyras hos någon 

art. * Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att 

återkalla tillståndet om det framkommer att 

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande

Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen 

(2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet 

beviljats tillstånd att i landskapet Åland utöva 

dykning, enligt bilaga (1). Tillståndets giltighetstid är 

5.8.2017–12.8.2017. Tillståndet har beviljats på 

följande villkor: 1. Dykning i Bötsvik, beläget inom 

Sottunga kommun. 2. Innan dykning inleds 

respektive avslutas skall anmälan göras till Ålands 

sjöbevakningsområde, tel. 018 57035 eller 018 

57055. 3. Dykningsplatsen skall utmärkas med 

internationellt igenkänningstecken för 

dykningsverksamhet när dykning pågår. Penetration 

av vrak är inte tillåtet. 4. Rapport över 

dykningsverksamhet skall avges årligen på fastställt 

formulär, som bilaga. Rapport skall inlämnas även 

om ingen dykverksamhet har skett. Rapporten 

inlämnas till Ålands landskapsregering, kulturbyrån, 

senast den 31 december innevarande år. Till 

rapporten bifogas utdrag ur dykdagbok med varje 

dykning specificerad. Ur dykdagboken bör datum, 

plats och djup framgå. 5. I händelse av fynd skall 

bifogad fyndrapportblankett noggrant ifyllas. 

Bärgning av föremål, som omfattas av 2 § 

landskapslagen (2007:19) om skydd av det maritima 

kulturarvet, är förbjuden utan landskapsregeringens 

tillstånd. 6. I övrigt skall vid dykning iakttas 

stadgandena i landskapslagen om skydd av det 

maritima kulturarvet. 7. Sker dykning från utländskt 

fartyg eller av utländsk medborgare för undersökning 

eller arbete under vatten skall tillstånd för detta 

dessutom utverkas av Huvudstaben, Helsingfors, 

enligt 19 och 20 §§ i Territorialövervakningslag (FFS 

nr 755/2000). 8. Ansvarig dykledare skall vara 
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Diarienr.  ÅLR 2017/3026 Reg.datum  21-04-2017 Beslutsdatum   2017-07-12

Diarienr.  ÅLR 2017/5588 Reg.datum  06-07-2017 Beslutsdatum   2017-07-12

Ärendemening Ansökan om landstigningslov

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar sökanden tillstånd att 

enligt arbetsbeskrivningen inventera och att i 

inventeringssyfte landstiga på ön Sandskår inom 

naturreservatet Sandskär i Kökars kommun.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart

Beslut

Beslöts att inte bevilja rättelse av 

landskapsregeringens beslut om stöd för projektet 

”Inköp av kylbil”. (184 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eklund-Melander Jenny,

Föredragande Stolt Ralf,

Beslut

Förtur på Föglölinjen år 2017 för sökandens 

oplanerade taxikörningar till och från Föglö, en tur i 

vardera riktningen. Gäller för taxibilarna ÅLW 656 

(9/11-personers taxitransit) eller ÅLY 540 (9/13-

personers taxitransit). Enligt Biljettavgifter och 

bokningsregler ska beviljat förtursfordon vara klart 

att köra ombord senast 10 minuter före annonserad 
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