
Diarienr.  ÅLR 2017/6141 Reg.datum  11-08-2017 Beslutsdatum   2017-09-19

Diarienr.  ÅLR 2017/5795 Reg.datum  20-07-2017 Beslutsdatum   2017-09-19

Diarienr.  ÅLR 2017/7009 Reg.datum  14-09-2017 Beslutsdatum   2017-09-19

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2017-09-19 och 2017-09-19

Ärendemening Beträda mark på Svartnö-Kaja naturreservat

Motpart Åland Triathlon Club

Beslut

Beslöts att ge sökanden tillstånd att under Åland Swimrun 

den 23 september innevarande år låta deltagarna till 

evenemanget simma i land till Svartnö och sedan springa 

över ön för att sedan simma vidare mot följande etapp. Efter 

årets evenemang kommer dess påverkan i naturen inom 

området utvärderas för att bättre kunna ta ställning till 

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande

Ärendemening Skötseln av Moren naturreservat

Motpart

Beslut

Beslöts att svara avsändaren enligt följande: 

Naturvårdsenheten tackar för skrivelsen där problemet med 

igenväxning inom naturreservatet uppmärksammades. 

Konstateras att miljöbyråns naturvårdsenhet är medveten om 

problemet och att röjningsinsatserna särskilt mot alsly har 

påbörjats redan under vinten 2016-2017 och att röjningen 

ska fortsätta även under kommande vintersäsong. Den 

praktiska arbetsinsatsen handhas av landskapets 

fastighetsverk och sker i samråd med miljöbyråns 

naturvårdsenhet.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande

Ärendemening Tillgång till båtplats och fiske på Prästgårdsnäset

Motpart

Beslut

Konstateras att inga vägrätter belastar Prästgårdsnäset och 

att ingen väg finns genom naturreservatet och att förfrågan 

inte torde leda till några åtgärder från landskapets eller 

fastighetsverkets sida. Det lämpligaste sättet att lösa frågan 

om vägrätten är att göra en anhållan till Lantmäteriverket om 

vägrätt till någondera av de befintliga vägarna alternativt att 

komma överens med de berörda väglagen om möjligheten att 

använda någondera av vägarna till att komma ner och fiska.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/7171 Reg.datum  19-09-2017 Beslutsdatum   2017-09-19

Diarienr.  ÅLR 2017/6375 Reg.datum  22-08-2017 Beslutsdatum   2017-09-19

Diarienr.  ÅLR 2017/6578 Reg.datum  29-08-2017 Beslutsdatum   2017-09-19

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Ålands Vatten Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Sommarström Hanna,

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Kökar Service

Beslut

Med stöd av 41 § 4 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beviljas sökanden tillstånd 

att hålla solföljare för solel närmare än 20 meter från 

landsvägs mittlinje i Österbygge, Kökar kommun. Tillståndet 

gäller för uppförande på fastighet 318-407-9-22 med 

närmaste avstånd på 13 meter från landsväg nr 760 

Harparnäs – Finnö – Hellsö bryggas mittlinje, enligt till 

anhållan bifogad karta och de villkor som anges nedan. 

Villkor 1. Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att 

återkalla tillståndet om trafiksäkerheten eller väghållningen 

så kräver. Tillståndsinnehavaren ombesörjer då för 

borttagandet av anordningen.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Sommarström Hanna,

Ärendemening Hyresavtal, nya skolan på Jomala gård

Motpart Ålands Landskapsregering

Beslut

Hyresavtal är uppgjort i två likalydande exemplar, ett för 

vardera part. Avtalet kan ej överföras på tredje part utan 

partnernas medgivande. Avtalet gäller fortlöpande fr.o.m 

1.1.2018. Hyran är 148,50 euro/mån + moms baserat på 

9,90 euro/kvm. Beslöts att avtalet undertecknas av byråchef 

Susanne Strand.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Johansson Linnéa,

Föredragande Strand Susanne,
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Diarienr.  ÅLR 2017/6878 Reg.datum  08-09-2017 Beslutsdatum   2017-09-19

Diarienr.  ÅLR 2017/6966 Reg.datum  12-09-2017 Beslutsdatum   2017-09-19

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Sommarström Hanna,

Ärendemening
Tillstånd att tillfälligt avstänga bygdeväg nr 482 i Geta 

kommun

Motpart Ålands Motorklubb r.f.

Beslut

Med stöd av 67 § 3 mom. Vägtrafiklag (1983:27) för 

landskapet Åland, nedan vägtrafiklagen, beviljas Ålands 

motorklubb r.f. tillstånd att tillfälligt stänga av bygdeväg nr 

482 Getabergsvägen i Geta kommun. Tillståndet gäller för 

tiden lördagen 21.10.2017 kl. 10-16 i samband med 

anordnandet av motortävlingen Geta Backrace, enligt de 

villkor som följer nedan. Villkor 1. Under avstängningstiden 

ska vid behov brådskande transporter släppas fram. 2. Trafik 

till och från Soltuna ska vara möjligt minst en gång per 

halvtimme. 3. Sökanden bekostar reparation (hyvling) av 

uppkomna skador på grusvägen tillföljd av evenemanget. 4. 

Inlämnad trafikanordningsplan (TA-plan) ska följas. 5. 

Arrangören ska i god tid underrätta Ålands polismyndighet, 

Alarmcentralen och berörda markägare om det planerade 

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Sommarström Hanna,

Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beviljas Ålands Vatten 

tillstånd för borrning och rörläggning genom landsväg nr 2 

Nya Godbyvägen samt landsväg nr 220 Godbyvägen i Jomala 

kommun, enligt till anhållan bifogad karta samt beskrivning 

och de villkor som anges nedan. Villkor 1. Ledningsrören ska 

placeras så djupt under dikesbotten och körbana så att de 

inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. Väghållaren 

ansvarar inte för eventuella skador, som kan åstadkommas 

på ledning p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. Sökanden 

ska även ta kontakt med berörda ägare av förläggda rör, 

kablar, ledningar eller andra anordningar för att säkerställa 

att ingen åverkan görs på dessa. 2. En trafikanordningsplan 

(TA-plan) ska inlämnas till Infrastrukturavdelningen för 

godkännande i god tid innan arbetet påbörjas. På 

trafikanordningsplanen ska tydligt anges när arbetet är 

planerat att ske. Den planerade åtgärden ska utföras senast 

inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller 

tillståndet. 3. Vägområdet ska efter arbetet återställas till 

minst samma skick som innan och i enlighet med anvisningar 

av väghållarens representant. Syn på platsen ska hållas såväl 

före som efter arbetsutförandet. Synen utförs av en 

representant från Infrastrukturavdelningen tillsammans med 

en representant för sökanden. 4. Sökanden ska på egen 

bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för skyddande av 

ledningen eller dennas anordningar, vilket inkluderar flyttning 

vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, grundförbättras 

eller förses med trafikanordningar såsom vägmärken, 

vägbelysning eller dylikt. 5. För framtida lokalisering av 

ledningarna ska dessa GPS-inmätas och levereras i DWG 

format. Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen 

för kännedom senast vid slutssyn av arbetet. 

Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med höjdsystemet 

N2000. 6. Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. 

Sökanden svarar även för eventuella reparationskostnader av 

körbanor, vägslänter och diken, vilka föranleds av 

ledningsarbetet, under fem års tid räknat från det att 

åtgärden avslutats. 7. För närmare bestämning av tiden för 

arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande åtgärder 

ska sökanden kontakta ledande vägmästare eller arbetsledare 

vid vägunderhållet.
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Beslut

Med stöd av 41 § 4 mom. landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beviljas sökanden tillstånd 

att hålla byggnad närmare än 20 meter från landsvägs 

mittlinje i Kastelholm, Sunds kommun. Tillståndet gäller för 

nybyggnation av ett bostadshus, på fastighet 771-412-2-38, 

med närmaste avstånd på ca 16 meter från landsväg nr 620 

Slottsvägens mittlinje, enligt till anhållan bifogade ritningar 

och situationsplan.


