
Diarienr.  ÅLR 2018/5013 Reg.datum  11-06-2018 Beslutsdatum   2018-08-15

Diarienr.  ÅLR 2018/6688 Reg.datum  09-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-15

Diarienr.  ÅLR 2018/6640 Reg.datum  07-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-15

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-08-15 och 2018-08-15

Ärendemening Fastställande av första hyran

Motpart FAB Brandkåristen

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening
Räntestöd för bostadssparlån samt 

bostadssparpremie

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar er räntestöd för ett 

bostadslån som utbetalats av er i stöd av 

bostadssparavtal åt ovan nämnda 

bostadsspardeponent. Landskapsregeringen 

beslutade vidare att utbetala en 

bostadssparpremie om 3.000 euro till 

bostadsspardeponenten.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar er räntestöd för ett 

bostadslån som utbetalats av er i stöd av 

bostadssparavtal åt ovan nämnda 

bostadsspardeponent. Landskapsregeringen 

beslutade vidare att utbetala en 

bostadssparpremie om 3.000 euro till 

bostadsspardeponenten.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,
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Diarienr.  ÅLR 2018/6614 Reg.datum  06-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-15

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart IP Connect Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att fastställa den 

första månadshyran (varmhyra) till högst 18,75 

euro/m2 för enrumslägenheterna, högst 14,44 

euro/m2 för tvårumslägenheterna och högst 11,42 

euro/m2 för trerumslägenheten på fastigheten 170-

413-3-15 i Ingby i Jomala kommun. Hyran kan 

framledes höjas en gång per år utan 

ansökningsförfarande och får då högst uppgå till 

förändringen i konsumentprisindex för Åland för 

ett kalenderår. Om Ni önskar att höja hyran utöver 

indexförändringen ska en motiverad ansökan om 

detta inlämnas till landskapsregeringen som 

beslutar om en eventuell höjning. Som 

avstämningsmånad för den första hyreshöjningen 

ska Ålands konsumentprisindex för augusti månad 

2018 användas.
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Beslut

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

om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt 

Ålands landskapsregering att bevilja IP-Connect Ab 

tillstånd för grävning längs med bygdeväg nr 450 

Tjudövägen i Finström kommun och bygdeväg nr 

450 Daglösavägen i Saltvik kommun samt borrning 

genom bygdeväg nr 450 Daglösavägen på ett 

ställe vid fastighet 736-405-2-21, enligt de villkor 

som anges nedan. Observera att det i berört 

område finns fornlämningar enligt bilaga 2. 

Grävningar på dessa ställen ska ske i samråd med 

Kulturbyrån. (Se villkor 1) Villkor 1. Grävningar på 

områden med fornlämningar ska ske i samråd med 

Kulturbyrån. Om så inte sker förfaller tillståndet. 

Om Kulturbyrån anser att det inte är möjligt att 

gräva på den planerade sidan av vägen är det okej 

att borra genom berörd väg och gräva på motsatt 

sida istället. Om den anhållna sträckan ändras 

efter samråd med Kulturbyrån ska detta meddelas 

till Vägnätsbyrån. 2. Optoslangarna ska placeras 

längs den yttre dikeskanten och så djupt under 

dikesbotten och körbana så att de inte skadas av 

normala vägunderhållsåtgärder. Väghållaren 

ansvarar inte för eventuella skador, som kan 

åstadkommas på optoslangarna p.g.a. normala 

vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta 

kontakt med berörda ägare av förlagda rör, kablar, 

ledningar eller andra anordningar för att 

säkerställa att ingen åverkan görs på dessa. 3. 

Trafikanordningsplanen (TA-planen) som 

inlämnades till Infrastrukturavdelningen i samband 

med anhållan ska följas under arbetets gång. 4. 

Den planerade åtgärden ska utföras senast inom 

ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller 

tillståndet. Det finns möjlighet att ansöka om 

förlängning av utförandetiden. 5. Vägområdet ska 

efter arbetet återställas till minst samma skick som 

innan åtgärden utfördes och enligt eventuella 

anvisningar från väghållarens representant. Försyn 

ska hållas på platsen innan arbetsutförandet och 

en slutsyn ska hållas i samband med åtgärdens 

färdigställande. De båda synerna utförs av en 

representant från Infrastrukturavdelningen 

tillsammans med en representant för sökanden. 6. 

Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla 

erforderliga åtgärder för skyddande av 

optoslangarna eller deras anordningar, vilket 

inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs 

om, breddas, grundförbättras eller förses med 

trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning 

eller dylikt. 7. För framtida lokalisering av 

optoslangarna 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. 8. Alla 

kostnader för arbetet betalas av sökanden. 

Sökanden svarar även för eventuella 

reparationskostnader av körbanor, vägslänter och 

diken, vilka föranleds av arbetet, under fem års tid 

räknat från det att åtgärden avslutats. 9. För 

närmare bestämning av tiden för arbetet och med 

arbetsutförandet sammanhängande åtgärder ska 

sökanden kontakta ledande vägmästare eller 

arbetsledare vid vägunderhållet.



Diarienr.  ÅLR 2018/6862 Reg.datum  15-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-15

Diarienr.  ÅLR 2018/508 Reg.datum  16-01-2018 Beslutsdatum   2018-08-15

Diarienr.  ÅLR 2018/1206 Reg.datum  07-02-2018 Beslutsdatum   2018-08-15

Ärendemening Stödundervisning i svenska vårterminen 2017

Motpart Finströms kommun

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Stödundervisning i svenska vårterminen 2017

Motpart Saltviks kommun/ Skol- och bildningsnämnden

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta 

Saltviks kommun för ordnandet av 

stödundervisning i svenska i Rangsby skola under 

vårterminen 2017.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har den 15 augusti 2018 

beslutat att ge Er tillstånd att påbörja Er 

investering för tillbyggnad av ladugård och 

mjölkgrop (hyrränr 60827). Således är kostnader 

för projektet som uppkommit efter detta beslut 

godtagbara och stödbara om investeringsstöd 

beviljas. Detta är inte ett beslut om huruvida stöd 

kommer att beviljas.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,
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Diarienr.  ÅLR 2018/1258 Reg.datum  08-02-2018 Beslutsdatum   2018-08-15

Diarienr.  ÅLR 2018/6831 Reg.datum  14-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-15

Ärendemening Stödundervisning i svenska höstterminen 2017

Motpart Saltviks kommun

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta 

Saltviks kommun för ordnandet av 

stödundervisning i svenska i Rangsby skola och 

Ödkarby skola under höstterminen 2017.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Stödundervisning i svenska höstterminen 2017

Motpart Finströms kommun

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta 

Finströms kommun för ordnandet av 

stödundervisning i svenska i Källbo skola under 

höstterminen 2017.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Utbildningsbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att ersätta 

Finströms kommun för ordnandet av 

stödundervisning i svenska i Källbo skola under 

vårterminen 2017.
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