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Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-11-30 och 2018-11-30
6 cases found

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Ekblom Björn, 



Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja sökanden tillstånd för 

grävning genom bygdeväg nr 402 Åttbölevägen i 

Åttböle, Finström kommun, för anläggande av 

vattenledning samt elkabel, enligt bilagor och de 

villkor som anges nedan. Villkor 1.Ledningarna ska 

placeras så djupt under dikesbotten och körbana så 

att de inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. 

Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som 

kan åstadkommas på ledning 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. 2. Inlämnad 

trafikanordningsplan (TA-plan) ska följas. 3. 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. 4. 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. 5. Sökanden ska på egen 

bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för 

skyddande av ledningen eller dennas anordningar, 

vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs 

om, breddas, grundförbättras eller förses med 

trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning 

eller dylikt. 6. För framtida lokalisering av ledningarna 

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. 7. 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. 8. 

För närmare bestämning av tiden för arbetet och med 

arbetsutförandet sammanhängande åtgärder ska 

sökanden kontakta ledande vägmästare eller 

arbetsledare vid vägunderhållet.



Diarienr.  ÅLR 2018/8765 Reg.datum  18-10-2018 Beslutsdatum   2018-11-30

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Mariehamns Telefon

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Ekblom Björn, 



Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Mariehamns Telefon 

tillstånd för grävning och anläggande av brunnar längs 

bygdeväg nr 30 Järsövägen i Nåtö, Lemland kommun, 

enligt bifogad karta och de villkor som anges nedan. 

Villkor 1. Brunnarna ska placeras i dikets bakkant och 

så att de ej försvårar eller skadas av normala 

vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte för 

eventuella skador, som kan åstadkommas på 

brunnarna 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. 2. 

Den godkända TA-planen ska följas. Den planerade 

åtgärden ska utföras senast inom ett år från 

beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. 3. 

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. 4. 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. 5. 

Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla 

erforderliga åtgärder för skyddande av brunnarna eller 

deras anordningar, vilket inkluderar flyttning vid 

behov, ifall vägen byggs om, breddas, grundförbättras 

eller förses med trafikanordningar såsom vägmärken, 

vägbelysning eller dylikt. 6. För framtida lokalisering 

av brunnarna 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. 7. 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. 8. 

För närmare bestämning av tiden för arbetet och med 

arbetsutförandet sammanhängande åtgärder ska 

sökanden kontakta ledande vägmästare eller 

arbetsledare vid vägunderhållet.



Diarienr.  ÅLR 2018/8765 Reg.datum  18-10-2018 Beslutsdatum   2018-11-30

Diarienr.  ÅLR 2018/4731 Reg.datum  05-06-2018 Beslutsdatum   2018-11-30

Diarienr.  ÅLR 2018/3897 Reg.datum  16-05-2018 Beslutsdatum   2018-11-30

Ärendemening Företagsinvestering för livsmedel

Motpart Ålands Trädgårdshall Andelslag

Beslut

Beviljas investeringsstöd (EU-delfinansierat) enligt 

landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar 

(ÅFS2016:29). Delfinansiering från Europeiska 

jordbruksfonden och Ålands landskapsregering inom 

ramen för landsbygdsutvecklingsprogram för 

landskapet Åland 2014-2020. Beviljas en 

delfinansiering om 30 %, dock högst 25.950 euro. 

Nationell del är 16.478,25 euro och EU:s del är 

9.471,75 euro. (Hyrrä nr: 76669)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Mariehamns Telefon

Beslut

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

landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att 

införa en temporär hastighetsbegränsning på 50 km/h 

inom arbetsområde på bygdeväg nr 30 Järsövägen i 

Nåtö, Lemland kommun, enligt bifogad 

trafikanordningsplan (TA-plan) och kartbilaga. Den 

temporära hastighetsbegränsningen sker under 

perioden från den 3.12.2018 tills dess att arbetet med 

åtgärden är färdigställt och avsynat.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Ekblom Björn, 



Diarienr.  ÅLR 2018/4375 Reg.datum  28-05-2018 Beslutsdatum   2018-11-30

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/ 

Leader projekt: Öppet Hamnö

Motpart Joels Firma

Beslut

Beslöts bevilja ett förskott på beviljat stöd om 13.296 

euro motsvarande 80 % av beviljad finansiering för 

projektet Öppet Hamnö. Det beviljade förskottet 

kommer att avräknas mot redovisade och 

stödberättigandeutgifter senast 31.5.2021. Utbetalt 

förskott kan återkrävas av sökanden om inte 

motsvarande stödberättigandeutgifter kan påvisas i 

slutredovisningen eller om annan omständighet 

framkommersom föranleder återkrav av utbetalt 

förskott. (291 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/ 

Leader projekt: Ekologiska naturbeten

Motpart

Beslut

Beslöts bevilja ett förskott på beviljat stöd om 

18.748,80 euro motsvarande 80 % av beviljad 

finansiering för projektet ekologiska naturbeten. Det 

beviljade förskottet kommer att avräknas mot 

redovisade och stödberättigandeutgifter senast 

15.8.2020. Utbetalt förskott kan återkrävas av 

sökanden om inte motsvarande 

stödberättigandeutgifter kan påvisas i 

slutredovisningen eller om annan omständighet 

framkommersom föranleder återkrav av utbetalt 

förskott. (290 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 


