
Diarienr.  ÅLR 2018/9324 Reg.datum  05-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-13

Diarienr.  ÅLR 2018/7077 Reg.datum  23-08-2018 Beslutsdatum   2018-11-13

Diarienr.  ÅLR 2018/7456 Reg.datum  04-09-2018 Beslutsdatum   2018-11-13

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-11-13 och 2018-11-13
9 cases found

Ärendemening Jordförvärv i Sund

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin hemort 

i landskapet Åland. 2. Samtliga styrelsemedlemmar ska 

ha åländsk hembygdsrätt eller ha varit bosatta i 

landskapet sedan minst fem år tillbaka.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Eckerö

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening
Lantmäteriförrättning, styckning Förrättning nr 2018-

588539, 14.11.2018 Jomala kommun

Motpart

Beslut Kulturbyrån beslöt avge yttrande i ärendet, enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka, 

Föredragande Helminen Mikko, 



Diarienr.  ÅLR 2018/7629 Reg.datum  11-09-2018 Beslutsdatum   2018-11-13

Diarienr.  ÅLR 2018/8036 Reg.datum  25-09-2018 Beslutsdatum   2018-11-13

Diarienr.  ÅLR 2018/8029 Reg.datum  25-09-2018 Beslutsdatum   2018-11-13

Diarienr.  ÅLR 2018/8780 Reg.datum  18-10-2018 Beslutsdatum   2018-11-13

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Tillståndet gäller för sökanden som 

varit bosatt mindre än fem år i landskapet under 

förutsättning att fastigheten används av denne för fast 

bosättning. 

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Lumparland

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Ärendemening Tillstånd att bygga busskur på Nåtö, Lemlands kommun

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Lindfors Elin, 



Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att sökanden beviljas tillstånd för 

uppförande av busskur inom vägområde till bygdeväg nr 

30, Järsövägen i Lemlands kommun, enligt de villkor som 

anges nedan. Villkor 1.Väntkuren ska placeras så att den 

inte skymmer sikten i korsningsområdet eller skymmer 

trafikanordningar. 2. Väntkuren ska placeras minst 1 

meter från beläggningskanten på busshållplatsen. 

Väntkuren bör förankras. Ut mot vägen bör väntkuren 

vara så öppen som möjligt för att lätt kunna överblicka 

om det finns väntande resenärer. 3. Väntkuren bör ha 

följande mått; bredd 240-300 cm, djup 150-220 cm och 

höjd 180-220 cm. Väntkuren bör även harmonisera med 

omgivningen på ett sådant sätt att landskapsbilden inte 

förfulas. 4. Affischering och uppsättande av reklam på 

väntkuren är inte tillåtet. Väntkuren bör därför förses 

med skylten affischering förbjuden. 5. Vägområdet ska 

efter arbetet återställas till minst samma skick som innan 

åtgärden utfördes och enligt eventuella anvisningar från 

väghållarens representant. Därför ska en försyn på 

platsen hållas innan arbetsutförandet och en slutsyn ska 

hållas i direkt anslutning till åtgärdens färdigställande. De 

båda synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. 6. Eventuella skador som 

uppstår på den allmänna vägen p.g.a. anläggandet av 

busskur bekostas av sökanden. Sökanden svarar för alla 

kostnader som föranleds av byggandet av busskuren, och 

för skötsel, städning och underhåll av busskuren. Skador 

som uppkommer på busskuren av normalt 

vägunderhållsarbete ersätts inte av väghållaren. 7. I god 

tid innan arbetet påbörjas, ska sökanden meddela 

ledande vägmästare eller arbetsledare vid vägunderhållet 

för närmare anvisningar.



Diarienr.  ÅLR 2018/9382 Reg.datum  07-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-13

Diarienr.  ÅLR 2018/9448 Reg.datum  08-11-2018 Beslutsdatum   2018-11-13

Ärendemening Tillstånd för virkesupplag

Motpart Ålands Skogsindustrier Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Lindfors Elin, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har den 13 november 2018 beslutat 

att ge Er tillstånd att påbörja Er investering för bevattning 

(hyrränr 82927). Således är kostnader för projektet som 

uppkommit efter detta beslut godtagbara och stödbara 

om investeringsstöd beviljas. Investeringsstöd ska 

kompletteras senast inom januari månad år 2019. Detta 

är inte ett beslut om huruvida stöd kommer att beviljas.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 



Beslut

Med stöd av 41 § 4 mom. i landskapslag (1957:23) om 

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Ålands Skogsindustrier AB 

tillstånd för att hålla upplag inom vägs skyddsområde 

enligt de villkor som anges nedan. Tillståndet gäller för 

landsväg nr 340 Mönbackavägen, vid fastighet 417-419-2-

19, i Vessingsboda Lemland kommun enligt bifogad TA-

plan. Tillståndet gäller för perioden den 13.11.2018-

11.12.2018. Villkor Krav på placering av upplaget 1. 

Upplaget av virke ska placeras enligt bifogad TA-plan. 

Upplaget ska placeras så att frisikten i kurvan inte 

påverkas. 2. Upplaget ska placeras utanför vägområdet 

dock minst 3 meter från vägrenen. 3. Upplaget ska 

placeras så att vattenavrinningen från vägen inte hindras, 

så att vägtrummor och diken hålls fria och så att snö inte 

kan samlas på vägbanan. 4. Upplaget ska placeras så att 

skador inte uppkommer på körbanor, vägrenar, diken 

eller slänter. 5. Upplaget ska placeras så att 

vägunderhållsåtgärder (som t.ex. snöplogning, 

snödikning, röjning och slåtter av vägslänter och diken) 

inte hindras. Vid oförutsedda händelser kan upplaget 

behöva flyttas tidigare (t.ex. vid reparation eller byte av 

trumma). 6. Upplaget får inte placeras på en 

busshållplats eller på en parkeringsficka. Krav på 

utformning av vältan 7. Upplaget ska placeras så att 

vältan inte riskerar att rasa in på vägbanan. 8. Vältan ska 

läggas upp på ett trafiksäkert sätt. Från marknivå och 

upp till ca 1,5 meter ska vältan vara jämn mot vägen. 

Över 1,5 meter behöver vältan inte vara jämn men inga 

stockar får sticka ut så att de vid kollision kan tränga in i 

en fordonskupé. Detta undviks enklast med ett indrag på 

0,5-1 meter. (Se bild 5 i bilaga 2 ”Instruktion för 

virkeslagring och -lastning invid väg”.) 9. Den första 

vältan som möter trafiken ska vara sluttande. Med den 

första vältan menas den första utav flera vältor på rad 

eller den enda om endast en finns. (Se bild 6 i bilaga 2 

”Instruktion för lagring, lastning och lossning av virke 

invid allmän väg”.) 10. Vältan ska läggas upp med 

stockändarna mot vägen. Krav på lastning och lossning 

11. Lastning och lossning ska ske från landsväg nr 340 

Mönbackavägen och TA-planen ska följas när arbetet 

pågår. 12. Den som utför lastningen och lossningen är 

skyldig att vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att 

säkerställa att skador på trafikanordningar, beläggning, 

vägkropp, diken eller trummor inte uppkommer. För att 

skydda beläggningen kan t.ex. en lämplig skyddsåtgärd 

vara att förse det lastade fordonets stödben med 

markplattor av tillräcklig dimension. På så sätt förhindras 

att stödfötterna på fordonet sjunker ner i beläggningen 

genom att fördela trycket över en större markyta. Övriga 

krav 13. Flisning samt lagring av energived (så som 

grenar, toppar och stubbved) är inte tillåtet inom 

landskapets vägområden. 14. Befintliga skador i 

vägområdet ska dokumenteras och meddelas till 

väghållaren innan arbetet inleds. Om behov finns kan 

försyn, på begäran av sökande, hållas tillsammans med 

väghållaren. 15. Vägområdet ska efter arbetet återställas 

till minst samma skick som innan åtgärden utfördes och 

enligt eventuella anvisningar från väghållarens 

representant. Detta inkluderar även städning av väg- och 

skyddsområdet. Om skador på vägområdet har uppstått 

efter arbetet ska sökanden dokumentera dessa och 

meddela väghållaren. 16. Alla kostnader för arbetet 

bekostas av den sökande. Sökanden svarar även för 

eventuella reparationskostnader till följd av skador på 

körbanor, vägrenar, dikesområden, vägtrummor och 

trafikanordningar, vilka uppkommit p.g.a. upplaget eller 

föranletts av lastnings- eller lossningsarbetet. Sökanden 

står även för de kostnader som tillkommer för skyltning 

och utmärkande av fordonet. 17. För närmare 

bestämning av tiden för arbetet och med 

arbetsutförandet sammanhängande åtgärder ska 

sökanden kontakta vägmästare eller arbetsledare vid 

vägunderhållet i god tid innan arbetet påbörjas.


