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Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-09-14 och 2018-09-14

Ärendemening
Utlåtande gällande Boreniuska husets tomt 

Storängen-3-9, Torggatan 9 i Mariehamn

Motpart Mariehamns stad, Stadsarkitektkansliet

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning 

tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Karlsson Jonas,

Ärendemening Offert för tryckning av budgetförslaget 2019

Motpart

Beslut Beslöts inbegära offerter.

Beslutande organ
Finansavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny,

Föredragande

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Mariehamns Energi Ab

Beslut

Med stöd av 65 § Vägtrafiklag (1983:27) för 

landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering 

att stänga av bygdeväg nr 216 Möckelövägen samt 

införa en temporär hastighetsbegränsning på 30 

km/h, vid fastighet 170-420-1-5 i Jomala kommun, 

i enlighet med bifogad TA-plan. Den temporära 

trafikregleringen sker den 17.9.2018 mellan kl. 

08.00 och 24.00. Under tiden arbetet pågår leds 

trafiken om på sidovägar.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,
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Beslut

Kulturbyrån noterar de inkommande handlingarna 

till kännedom och önskar framföra följande: 

Kulturbyrån har granskat Rambolls tekniska 

utredning över Torggatan 9, Mariehamn 

(18.5.2018) samt Ålands ömsesidiga 

försäkringsbolags kompletterande ekonomiska 

utredning. (30.5.2018). Utredningarna presenterar 

4 olika tänkta exploateringsalternativ för en 

exploateringsyta som täcker ca 1 tredjedel av ytan 

för ett större utvecklingsprojekt för Mariehamns 

centrum. Utöver fastigheten 478-3-3-13 berör 

utvecklingsprojektet även fastigheterna 478-3-4-1 

och 478-3-3-10. Huvudfokus har legat på den 1938 

uppförda byggnaden Boreniuska huset på 

Torggatan 9, med en byggnadsyta på 391 kvm, 

dvs. ungefär en tiondel av det totala 

utvecklingsprojektets utbredning. De 4 alternativ 

som analyserats är: Alternativ 1: den befintliga 

byggnaden rivs i sin helhet och ersätts av en ny 

byggnad. Alternativ 2: den befintliga byggnaden 

saneras och byggs ut. Alternativ 3: Delar av 

befintlig fasad bevaras och en ny byggnad uppförs 

intill fasaden. Alternativ 4: Delar av befintlig fasad 

bevaras, utrymme reserveras för atrium. I 

Rambolls tekniska utredning (18.5.2018) antas att 

de 4 alternativen är relativt likvärdiga avseende 

byggnads- och ombyggnadskostnader men att 

alternativ 2–4 och då framförallt alternativ 2 är 

behäftade med lägre uthyrningsbar yta och 

parkeringsyta, tekniska svårigheter, kostsamma 

förstärkningsåtgärder samt högre drift och 

underhållskostnader. I Ålands Ömsesidiga 

försäkringsbolags ekonomiska utredning 

(30.5.2018) har Rambolls antaganden om 

byggkostnader kompletterats med 

kostnadsberäkningar baserad på en affärsmässig 

bedömning av möjligheten att skapa 

uthyrningsbara ytor. Härav dras slutsatsen att 

enbart alternativ 1 är ekonomisk genomförbart då 

de övriga alternativen skulle innebära ekonomiska 

förluster och i synnerhet alternativ 2 som antas 

innebära ca 7.5 miljoner Euro lägre intäkter än 

alternativ 1. Kulturbyrån konstaterar inledningsvis 

att Rambolls tekniska utredning (18.5.2018) är att 

betrakta som en förstudie inom vilken inga tekniska 

undersökningar gjorts. Utredningen baserar sig på 

antaganden, ursprungliga bygglovsritningar samt 

okulära observationer under ett enstaka 

objektbesök i en del av byggnaden. Även analysen 

av byggnadens konstruktion bygger på antaganden 

och byggnadens tekniska historia har inte kartlagts 

ingående. Det nämns att de studerade 

ombyggnadsalternativen kan behöva ändras efter 

noggrannare undersökningar och i det fall 

beställaren väljer att bevara byggnaden helt eller 

delvis påpekas vikten av att en antikvarisk 

utredning genomförs. Trots dessa utgångspunkter 

förutsätts det, pga. obefintliga uppgifter om 

platsens geotekniska förhållanden, att samtliga 4 

ombyggnadsalternativ, alltså även ett bevarande 

av byggnaden, kräver en kostsam grundläggning 

genom pålning. Behovet av pålning i det fall den 

befintliga byggnaden bevaras kan inledningsvis 

ifrågasättas, men klargörs av den närmre 

redovisningen av vad de 4 alternativen faktiskt 

skulle innebära: Alternativ 1 Den befintliga 

byggnaden rivs och ersätts av en helt ny byggnad 

med ett bottenbjälklag och källarstomme samt 

byggnadsstomme av ett pelar- balksytem av stål 

och betong och bjälklag av håldäck i betong samt 

ickebärande fasader. Alternativ 2 Byggnadens 

stomme bevaras och huset genomgår en grundlig 

renovering. För detta ”bevarande” förutsätts att 

byggnadens befintliga grundkonstruktion och 

bottenplatta, och källarens skalväggar måste rivas 

och flyttas ca 1,7 m nedåt för att hamna i samma 

nivå som den nya byggnadskroppens källarnivå. 

Detta kräver att samtliga källarväggar förstärkas 

och temporärt stödjas av stålbalkar vilande på 

borrpålar. Därtill ska byggnadens vindsvåning och 

befintliga takkonstruktion rivas och ersättas med 

en helt ny våning med en bärande stomme av stål. 

Samtliga bjälklags bärande konstruktioner i trä 

tänks även ersättas av samverkansplattor i 

armerad betong. Vidare ska bärande fasadväggar, 

trapphus och pelar- och plattbärlag saneras och 

förstärkas för att klara de nya tyngre 

golvkonstruktionerna och den ökade la
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Ärendemening Tillstånd i samband med animalieproduktion

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er 

ansökan om användning av ca sjuttio balar 

konventionell halm under perioden 14.9.2018 - 

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 ca 100 balar 

konventionellt ensilage under perioden 1.11.2018 - 

30.4.2019.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Holmström Sue,
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