
Diarienr.  ÅLR 2018/2423 Reg.datum  21-03-2018 Beslutsdatum   2018-04-18

Diarienr.  ÅLR 2018/2979 Reg.datum  12-04-2018 Beslutsdatum   2018-04-18

Diarienr.  ÅLR 2017/7376 Reg.datum  27-09-2017 Beslutsdatum   2018-04-18

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-04-18 och 2018-04-18

Ärendemening
Lantmäteriförrättning, förrättningsnr 2017-768761, den 2 maj 2018, 

Geta kommun

Motpart Lantmäteriverket/Åland

Beslut

Kulturbyrån antecknar de aktuella handlingarna till kännedom och 

önskar framföra följande: Kulturbyrån konstaterar att det inom den 

berörda fastigheten finns en fast fornlämning Ge 10.3, enligt 

kartbilaga, som tangerar eller ligger i nära anslutning till det aktuella 

obrutna området och behöver beaktas vid förrättningen. Fast 

fornlämning som ligger inom det aktuella området där 

fastighetsförrättningen är anhängig, skall enligt 6 § i Landskapslagen 

(1999:55) om fornminnen utmärkas på en karta och antecknas i 

fastighetsregistret. Kulturbyrån önskar framföra att enligt 1 § i 

Landskapslagen (1999:55) om fornminnen är det inte tillåtet att 

”gräva ut, ändra, skada, ta bort eller på annat sätt rubba en fast 

fornlämning eller att täcka över den”. Eventuella ingrepp invid fasta 

fornlämningar behandlas enskilt av Ålands landskapsregerings 

kulturbyrå efter anhållan. Kulturbyrån skall tillställas kopia av det 

aktuella förrättningsprotokollet till den aktuella förrättningen.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka,

Föredragande Helminen Mikko,

Ärendemening Tillstånd för ingrepp i eller vid fornlämning

Motpart Ålands Telefon

Beslut

Kulturbyrån antecknar informationen till kännedom och avger 

utlåtande enligt följande: Kulturbyrån kan ur antikvariskt perspektiv 

godkänna de presenterade planerna under förutsättning att personal 

från kulturbyrån ska ha möjlighet att övervaka arbetet och vid behov 

ska ges möjlighet att tillfälligt avbryta det för dokumentation. 

Fornlämningar får inte skadas i samband med körning av fordon på 

området. Kulturbyrån ska kontaktas minst en vecka innan ett planerat 

arbete i området för att ha beredskap att övervaka arbetet.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka,

Föredragande Helminen Mikko,
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Diarienr.  ÅLR 2018/1360 Reg.datum  12-02-2018 Beslutsdatum   2018-04-18

Diarienr.  ÅLR 2018/3107 Reg.datum  18-04-2018 Beslutsdatum   2018-04-18

Ärendemening
Utställd vägplan för byggande av gång- och cykelväg längs del av 

Klockargatan i Jomala kommun

Motpart Jomala Kommun

Beslut

Kulturbyrån avger utlåtande enligt följande: Kulturbyrån konstaterar 

att vägplan för en ny gång- och cykelväg längs Klockargatan följer 

bestämmelserna i Jomala kommuns delgeneralplan för centralområdet 

som vann laga kraft den 29.7.2016. Byrån kan därmed ur antikvariskt 

perspektiv godkänna den utställda vägplanen under förutsättning att 

personal från kulturbyrån vid verkställandet ska ha möjlighet att 

övervaka markberedningsarbetet och vid behov ska ges möjlighet att 

tillfälligt avbryta arbetet för dokumentation. Kulturbyrån ska 

kontaktas minst en vecka innan ett planerat arbete i området för att 

ha beredskap att övervaka arbetet. Kulturbyrån har inte hållits 

informerad om pågående arbete för att ta fram den vägplan som nu 

ställts ut. Byrån vill därför fästa Jomala kommuns uppmärksamhet på 

vikten av god förvaltning gällande beaktandet av kulturmiljö och fasta 

fornlämningar vid planering av allmänna vägar och liknande större 

infrastrukturprojekt. För att ändamålsenligt kunna arbeta för denna 

målsättning, uppnå minsta möjliga negativa miljöpåverkan i 

kulturmiljön samt för att kunna försäkra att vägplanen inte står i strid 

med lagenligt skydd av fasta fornlämningar bör framtagandet av 

vägplan föregås av ett samråd med landskapsregeringens kulturbyrå. 

Samråd inom vägplanering och andra enskilda infrastrukturprojekt bör 

med fördel hållas med landskapsregeringen snarast efter att 

kommunen har fattat beslut om att påbörja planeringsarbetet. Då kan 

kulturbyrån i god tid ha möjlighet att yttra sig om de antikvariska 

utredningar som bedöms vara nödvändiga till fortsatta arbete för en 

färdigställd plan.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka,

Föredragande Helminen Mikko,

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Tillsynsärende om anteckningar i journalhandlingar

Motpart Ålands Hälso- och sjukvård ÅHS

Beslut Beslut enligt brev 30 S3.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Blomqvist Helena, Michelsson Bengt,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/640 Reg.datum  24-01-2017 Beslutsdatum   2018-04-18

Diarienr.  ÅLR 2017/7771 Reg.datum  11-10-2017 Beslutsdatum   2018-04-18

Diarienr.  ÅLR 2016/1756 Reg.datum  04-03-2016 Beslutsdatum   2018-04-18

Diarienr.  ÅLR 2018/2840 Reg.datum  09-04-2018 Beslutsdatum   2018-04-18

Ärendemening
Utlåtande angående republikens presidents förordning om utvärdering 

och godkännande av sjöfartsutbildning som ges på Åland

Motpart Ålands landskapsregering

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/Leader Åland 

Rekreationsgården

Motpart DIO Den Inre Oasen r.f.

Beslut Beslöts avslå ansökan. (95 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp

Motpart Dungens Fisk

Beslut
Beslöts avslå ansökan om garanti vilket överensstämmer med 

Finnveras beslut i ärendet. (94 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/Åland Sea Gift App

Motpart

Beslut Beslöts avslå ansökan. (93 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,
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Diarienr.  ÅLR 2016/3195 Reg.datum  29-04-2016 Beslutsdatum   2018-04-18

Diarienr.  ÅLR 2018/3106 Reg.datum  18-04-2018 Beslutsdatum   2018-04-18

Ärendemening
Information om tilltänkt rivning av redan dokumenterat magasin på 

Prästö 4:40

Motpart Landskapets fastighetsverk

Beslut

Kulturbyrån noterar att Fastighetsverket tänker riva en 

magasinsbyggnad på fastigheten Prästö 4:40 med placering enligt 

bilaga 1. Byggnadens förfallna skick samt avsaknaden av större 

kulturhistoriskt värde motiverar rivningen. Kulturbyrån konstaterar 

vidare att Fastighetsverket avser inlämna rivningsanmälan till Sunds 

kommun samt att ta hand om användbara tak- och nockpannor från 

byggnaden i enlighet med Kulturbyråns rekommendation. 

Byggnadsdokumentation samt bilder arkiveras hos Kulturbyrån.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Karlsson Jonas,

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Carus PBS Ab Ltd

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 49.510 euro för 

utbetalning. (96 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Beslut

Utbildningsbyrån översänder ärendet till lagberedningen för beredning 

av landskapsregeringens utlåtande och samtycke gällande förslaget 

till ny överenskommelseförordning för utvärdering och godkännande 

av sjöfartsutbildning på Åland. Utbildningsbyrån har delgivit 

Högskolan på Åland, Ålands Gymnasium samt Ålands 

sjösäkerhetscentrum om förslaget till ändring i gällande 

överenskommelseförordning med anledning av bl.a. krav i STCW-

konventionen och förändringar i rikets lagstiftning om transportservice 

320/2017 (RP 145/2017), lagen om fartygspersonal och 

säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) och förslaget till ny 

bemanningsförordning i kommunikationsministeriets begäran 

LVM/1237/03/2016, ÅLR 2018/2315. Överenskommelseförordningen 

bemyndigar Trafi att utöver tidigare handha utvärdering av 

utbildningen även bevilja utbildningstillstånd som godkänd 

utbildningsanordnare. Berörda verksamheter är den sjöfartsinriktade 

utbildningen i Högskolan på Åland och i Ålands Gymnasium samt 

kursverksamheten och skolfartyget i Ålands sjösäkerhetscentrum. 

Utbildningsbyrån omfattar förslaget till överenskommelseförordning.
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