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Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-09-17 och 2018-09-17

Ärendemening Tillstånd för väganslutning, Ny anslutning

Motpart Hammarlands kommun

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

Ärendemening
Fastställande av observationsprotokoll för 

tvärvillkor

Motpart

Beslut Beslöts fastställa protokollet.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Lindström Leila,

Ärendemening
Fastställande av anvisningar för utförande av 

kontroller av tvärvillkor - foder

Motpart

Beslut Beslöts fastställa anvisningarna.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Lindström Leila,
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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 

Hammarland kommuns ansökan om ny anslutning 

från fastighet 76-418-1-8 i Prestgården by, 

Hammarlands kommun till bygdeväg nr 150 

Boviksvägen. Ansökan beviljas enligt de villkor som 

anges nedan. Villkor 1. Väganslutningen ska 

placeras i rån mellan fastigheterna 76-418-1-4 och 

76-418-1-8 och ska vara gemensam för de båda 

fastigheterna. 2. Väganslutningen ska byggas så 

plant som möjligt i förhållande till den allmänna 

vägen, anslutningens släntlutning bör vara 1:2. 

Även vägtrumman ska följa denna släntlutning. 3. 

Anslutningens körbanebredd ska byggas 10 meter 

bred. 4. Anslutningen ska på sökandens bekostnad 

förses med en vägtrumma med en inre diameter 

om minst 30 cm. Vägtrumman kan utgöras av 

plaströr (PEH-kvalitet) i SN8-klass eller 

motsvarande. Vägtrumman ska installeras enligt 

Infrastrukturavdelningens anvisningar och 

dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga 

skador uppstår för den allmänna vägen. Fordrar 

terrängförhållandena grövre vägtrumma, ska detta 

överenskommas med Infrastrukturavdelningen. 

Om anslutningen byggs på en vattendelande plats 

behövs ingen vägtrumma. Sökanden ansvarar för 

tillsyn och skötsel av vägtrumman samt att 

trumman hålls fri från snö och is, så att vatten kan 

rinna i vägdiket. 5. Den nya anslutningen ska 

förses med en ytbeläggning på en sträcka av minst 

5 meter Anslutningen får inte tas i bruk innan 

ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit 

godkänd av Infrastrukturavdelningen. 6. Den 

planerade åtgärden ska utföras senast inom tre år 

från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller 

tillståndet. Det finns möjlighet att ansöka om 

förlängning av utförandetiden. 7. Vägområdet ska 

efter arbetet återställas till minst samma skick som 

innan åtgärden utfördes och i enlighet med 

eventuella anvisningar från 

Infrastrukturavdelningens representant. Försyn ska 

hållas på platsen innan arbetsutförandet och 

slutsyn ska hållas i samband med anslutningens 

färdigställande. Synerna utförs av en representant 

från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. 8. Sökanden står för 

samtliga kostnader i samband med 

väganslutningsbyggandet och också för framtida 

underhåll av anslutningen. Eventuella skador som 

uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya 

anslutningen bekostas av sökanden. 9. I god tid 

innan arbetet påbörjas, ska sökanden meddela 

ledande vägmästare eller arbetsledare vid 

vägunderhållet för närmare anvisningar.



Diarienr.  ÅLR 2017/3902 Reg.datum  22-05-2017 Beslutsdatum   2018-09-17

Diarienr.  ÅLR 2018/7142 Reg.datum  27-08-2018 Beslutsdatum   2018-09-17

Diarienr.  ÅLR 2018/7416 Reg.datum  04-09-2018 Beslutsdatum   2018-09-17

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Måleri Jansson & Karlsson Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

måleriverksamhet. 2. Bolaget skall ha hemort på 

Åland. 3. Minst två tredjedelar av ledamöterna och 

suppleanterna i styrelsen skall ha åländsk 

hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit bosatta i 

landskapet Åland under minst fem år. 4. 

Verksamheten skall bedrivas på svenska. 5. I 

verksamheten bör lokala resurser och lokal 

arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6. 

Verksamheten skall vara förenlig med god sed och 

tillåten i lag.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-

finansiering/Leader Projekt: Båtupptagningsramp

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har den 17 september 2018 

utifrån godkända stödberättigande utgifter beslutat 

godkänna en slutrat på 2.733 euro för utbetalning 

enligt överenskommelse. Ett belopp på 818,92 

euro av redovisade kostnader är bortdraget 

eftersom en faktura är daterad 10.4.2017 och 

betalningen gjord 24.4.2017, före projekttiden. 

Eget arbete på 450 euro är godkänt som 

stödberättigade kostnader. (127 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,
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Diarienr.  ÅLR 2018/7423 Reg.datum  04-09-2018 Beslutsdatum   2018-09-17

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslut

Beviljat för tiden 1.10.2018 - 1.10.2021. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för Gör det själv-biltvättshall med 

inriktning på miljövänligt tvättalternativ av fordon. 

2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I 

verksamheten bör lokala resurser och lokal 

arbetskraft användas i mån av möjlighet. 4. 

Verksamheten skall vara förenlig med god sed och 

tillåten i lag.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Konotech Oy

Beslut

Beviljat för tiden 26.10.2018 - 25.10.2023. Villkor: 

1. Tillståndet gäller för byggnadsarbete och 

elinstallation. 2. Verksamheten ska bedrivas på 

svenska. 3. I verksamheten bör lokala resurser och 

lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 4. 

Verksamheten skall vara förenlig med god sed och 

tillåten i lag.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande
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