
Diarienr.  ÅLR 2013/5780 Reg.datum  19-06-2013 Beslutsdatum   2018-08-20

Diarienr.  ÅLR 2018/6760 Reg.datum  13-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Diarienr.  ÅLR 2018/6918 Reg.datum  17-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-08-20 och 2018-08-20

Beslutande organ
Näringsavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Johansson Linnéa,

Föredragande Strand Susanne,

Ärendemening

Representanter till den gemensamma 

jordbrukspolitiken (GJP) 2021 - 2027, arbetsgrupp 

för att bereda åtgärder för utveckling av 

jordbruksproduktion

Motpart Jord- och skogsbruksministeriet

Beslut
Beslöts tillsätta Leila Lindström som ordinarie 

representant och Sölve Högman som ersättare.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Johansson Linnéa,

Föredragande Strand Susanne,

Ärendemening Räntestöd för lån till ägarbostad

Motpart

Beslut

Med stöd av 10 § 3 mom. lag om räntestöd för 

anskaffande av ägarbostad, antagen på Åland 

genom landskapslag (1994:41) om tillämpning i 

landskapet Åland av vissa riksförfattningar 

angående stöd vid förvärv av bostad, beslöt Ålands 

landskapsregering att utbetalning av 

räntegottgörelse i ärendet upphör.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Sommarström Hanna,
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Diarienr.  ÅLR 2018/6919 Reg.datum  17-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Diarienr.  ÅLR 2018/6572 Reg.datum  03-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Diarienr.  ÅLR 2018/6301 Reg.datum  16-07-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Ärendemening Retroaktivt godkännande

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Holmström Sue,

Ärendemening Dispens för konventionellt utsäde

Motpart

Beslut
Dispens beviljas för användning av konventionellt 

utsäde i enlighet med Er ansökan.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Holmström Sue,

Föredragande

Ärendemening

Representanter till den gemensamma 

jordbrukspolitiken (GJP) 2021 -2027 en arbetsgrupp 

för att planera en administrativ organisation för 

åtgärder som ska ingå i Finlands plan för den 

gemensamma jordbrukspolitiken GJP-plan

Motpart Jord- och skogsbruksministeriet

Beslut
Beslöts tillsätta Leila Lindström som ordinarie 

representant och Sölve Högman som ersättare.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Johansson Linnéa,

Föredragande Strand Susanne,

Ärendemening

Representanter till den gemensamma 

jordbrukspolitiken (GJP) 2021 - 2027, arbetsgrupper 

föra att planera åtgärder för utveckling av 

landsbygden

Motpart Jord- och skogsbruksministeriet

Beslut
Beslöts tillsätta Susanne Strand som ordinarie 

representant och Sölve Högman som ersättare.
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Diarienr.  ÅLR 2018/6307 Reg.datum  16-07-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Diarienr.  ÅLR 2018/6494 Reg.datum  31-07-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Diarienr.  ÅLR 2018/6514 Reg.datum  01-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Ärendemening Tillstånd i samband med animalieproduktion

Motpart

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Holmström Sue,

Ärendemening Tillstånd i samband med animalieproduktion

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er 

ansökan om användning av 40 % konventionellt 

foder under perioden 1.8.2018 - 15.5.2019.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Holmström Sue,

Ärendemening Retroaktivt godkännande

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er 

ansökan om retroaktivt godkännande av skiftet 417-

01297-27 Nya Jakos Käråker som ekologiskt odlat.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Holmström Sue,

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er 

ansökan om retroaktivt godkännande av skiftena 

318-00273-84 Ponthin HUSEANS, 318-00635-58 

Skinnars Hemma, 318-00730-56 Slätkulla, 318-

00731-57 Kiljunen samt 318-00754-80 Slätkulla 

Hemma2 som ekologiskt odlade.
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Diarienr.  ÅLR 2018/6540 Reg.datum  02-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Diarienr.  ÅLR 2018/6513 Reg.datum  01-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Diarienr.  ÅLR 2018/6916 Reg.datum  17-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Ärendemening Tillstånd i samband med animalieproduktion

Motpart

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Holmström Sue,

Ärendemening Tillstånd i samband med animalieproduktion

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er 

ansökan om användning av ca hundra balar 

konventionellt ensilage under perioden 1.8.2018 - 

15.5.2019.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Holmström Sue,

Ärendemening Tillstånd i samband med animalieproduktion

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er 

ansökan om användning av nio balar konventionellt 

ensilage under perioden 1.8.2018 - 15.5.2019.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Holmström Sue,

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er 

ansökan om användning av 15 % konventionellt 

havre under perioden 1.8.2018 - 15.5.2019.
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Diarienr.  ÅLR 2018/6548 Reg.datum  02-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Diarienr.  ÅLR 2018/6890 Reg.datum  16-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Ärendemening Tillstånd för virkesupplag

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen VägnätsbyrånByråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening
Aktör inom primärproduktion av foder Ny 

registrering

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har den 20 augusti 2018 

beslutat godkänna Er anmälan om registrering som 

aktör inom primärproduktion av foder.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Holmström Sue,

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er 

ansökan om anskaffning av två kalvar från 

konventionell besättning för en väsentlig utökning 

av djurhållningen med 40 %.
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Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) 

om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att godkänna sökandens ansökan 

om temporär anslutning för skogsbruksändamål från 

fastighet 417-409-3-82 i Knutsboda, Lemland 

kommun till landsväg nr 3 Lemlandsvägen. Ansökan 

beviljas enligt de villkor som anges nedan. Villkor 1. 

Den temporära väganslutningen ska byggas norr om 

befintlig busshållplats. Den temporära anslutningen 

kan vara relativt nära busshållplatsen men får ej 

störa kollektivtrafiken. 2. Anslutningens 

körbanebredd ska byggas minst 6 meter och max 

10 meter bred. 3. Den nya anslutningen ska förses 

med en ytbeläggning på en sträcka av minst 1,5 

meter Anslutningen får inte tas i bruk innan 

ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit 

godkänd av Infrastrukturavdelningen. Den 

temporära väganslutningen byggs lämpligen under 

tiden för landskapsregeringens 

vägbyggnadsentreprenad på landsväg nr 3 

Lemlandsvägen. Då kan landskapsregeringen 

belägga anslutningen i samband med att samma 

sträcka i entreprenaden beläggs. I det fall att 

anslutningen inte hinner byggas under 

landskapsregeringens vägbyggnadsentreprenad 

åligger det sökanden att belägga ytan. 4. Arbetet 

ska samordnas med landskapsregeringens 

vägbyggnadsentreprenad på landsväg nr 3 

Lemlandsvägen, i det fall arbetet ska utföras under 

entreprenadtiden. Kontaktuppgifter finns under 

punkten information. 5. Tillståndet för 

väganslutningen är endast temporärt. När 

åtgärderna har utförts ska väganslutningen tas bort 

och vägområdet återställas. Vägområdet ska dock 

vara återställt senast den 1.5.2019. 6. Vägområdet 

ska efter att den temporära anslutningen tagits bort, 

återställas i enlighet med anvisningar av 

Infrastrukturavdelningens representant. Syn på 

platsen ska hållas efter arbetsutförandet. Synen 

utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. 7. Sökanden står för 

samtliga kostnader i samband med byggandet och 

borttagandet av den temporära väganslutningen. 

Landskapsregeringen står dock för arbete och 

material för ytbeläggningen av den temporära 

anslutningen, i det fall att anslutningen hinner 

byggas under tiden för vägbyggnadsentreprenaden. 

Eventuella skador som uppstår på den allmänna 

vägen p.g.a. den temporära anslutningen bekostas 

av sökanden. 8. En trafikanordningsplan (TA-plan), 

med de nya förutsättningarna, ska inlämnas till 

Infrastrukturavdelningen för godkännande innan 

arbetet påbörjas. På trafikanordningsplanen ska 

tydligt anges när arbetet är planerat att ske. 

Motivering Ålands landskapsregering är väghållare 

för landsvägar och bygdevägar enligt 20 § 

landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i 

landskapet Åland, nedan lagen om allmänna vägar, 

och således även väghållare för den aktuella vägen, 

landsväg nr 3, Lemlandsvägen. I 52 § 2 mom. lagen 

om allmänna vägar följer att väghållarens tillstånd 

erfordras för anslutning av väg till allmän väg. Är 

anslutningen nödvändig för nyttjande av fastigheten, 

beviljas tillstånd om sikten från anslutningen över 

allmänna vägen är tillräckligt fri och om 

trafiksäkerheten inte äventyras med hänsyn till 

vägkorsning eller annan anslutning. Vidare följer att 

tillståndet kan föreskrivas med särskilda villkor 

rörande anslutningen. Sökanden har ansökt om att 

få lagra virke invid busshållplatsen vid 

Lemlandsvägen, under tiden då 

landskapsregeringens vägarbete pågår. 

Landskapsregeringen konstaterar att detta inte är 

möjligt då busshållplatsen är i bruk även under 

entreprenaden och att entreprenadområdet sträcker 

sig utmed Lemlandsvägen. Därför finns det ingen 

möjlighet att lagra virket längs med Lemlandsvägen 

under denna period. Ålands landskapsregering 

konstaterar att fastighet 417-409-3-82 saknar 

anslutning till Lemlandsvägen. Landskapsregeringen 

konstaterar vidare att det enda möjliga alternativet 

för sökanden att kunna nyttja fastigheten och föra 

bort virke, för att lagra det vid något annat lämpligt 

område vid en mindre väg, är att bygga en 

temporär anslutning till landsväg nr 3 

Lemlandsvägen.



Diarienr.  ÅLR 2018/6793 Reg.datum  14-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Diarienr.  ÅLR 2018/6903 Reg.datum  17-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Ärendemening Överföring av signalkanon

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Ålands museum tjänstemannabeslut

Beslutande Dahlblom Annika,

Föredragande

Ärendemening
Lantmäteriförrättning 21 augusti 2018 Förrättnings 

nr 2018-575164 Sunds kommun

Motpart Lantmäteriverket

Beslut

Kulturbyrån antecknar de aktuella handlingarna till 

kännedom och framhåller följande: Kulturbyrån 

konstaterar att det inom det aktuella området på 

fastigheten 771-403-12-0 finns delar av fast 

fornlämning Su 3.3, enligt kartbilaga. Fornlämningar 

ligger såväl inom kvarstående delen av fastigheten 

som inom det aktuella outbrutna området och 

behöver beaktas vid förrättningen. Fast fornlämning 

och dess skyddsområde 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 

framhåller 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 samt inom deras 

skyddsområden 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,
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Diarienr.  ÅLR 2018/6923 Reg.datum  20-08-2018 Beslutsdatum   2018-08-20

Ärendemening Utförseltillstånd för arkeologiska metallföremål

Motpart

Beslut
Ålands landskapsregeringen beslutar att bevilja 

utförseltillstånd av föremål för konservering

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Ålands museum tjänstemannabeslut

Beslutande Dahlblom Annika,

Föredragande

Motpart

Beslut
Ålands landskapsregeringen beslutar att överföra 

signalkanonen till Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum.
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