
Diarienr.  ÅLR 2018/10236 Reg.datum  05-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-10

Diarienr.  ÅLR 2018/9279 Reg.datum  02-11-2018 Beslutsdatum   2018-12-10

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-12-10 och 2018-12-10
14 cases found

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart Nordiska Matkompaniet Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till högst 2.500 euro. Villkor 

Understödet betalas i allmänhet ut efter att arbetet har 

redovisats genom kopior av betalda fakturor samt med 

fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de 

installationer som har utförts. Åtgärden ska vara slutförd 

senast 1.4.2020. I det fall Ni avser att koppla in 

anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse som 

visar att anläggningen uppfyller elnätbolagets krav 

inlämnas till landskapsregeringen innan understödet 

utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av 

ett godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 



Diarienr.  ÅLR 2018/8768 Reg.datum  18-10-2018 Beslutsdatum   2018-12-10

Diarienr.  ÅLR 2018/8806 Reg.datum  19-10-2018 Beslutsdatum   2018-12-10

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till högst 2.500 euro. Villkor 

Understödet betalas i allmänhet ut efter att arbetet har 

redovisats genom kopior av betalda fakturor samt med 

fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de 

installationer som har utförts. Åtgärden ska vara slutförd 

senast 1.4.2020. I det fall Ni avser att koppla in 

anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse som 

visar att anläggningen uppfyller elnätbolagets krav 

inlämnas till landskapsregeringen innan understödet 

utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av 

ett godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning på Er anläggning. Stödet 

uppgår preliminärt till högst 2 649 euro, dock högst 10 

000 euro. Villkor Understödet betalas i allmänhet ut efter 

att arbetet har redovisats genom kopior av betalda 

fakturor samt med fotografier som på ett lämpligt sätt 

illustrerar de installationer som har utförts. Åtgärden ska 

vara slutförd senast 1.4.2020 I det fall Ni avser att 

koppla in anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse 

som visar att anläggningen uppfyller elnätbolagets krav 

inlämnas till landskapsregeringen innan understödet 

utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av 

ett godkänt besiktningsprotokoll.



Diarienr.  ÅLR 2018/8835 Reg.datum  22-10-2018 Beslutsdatum   2018-12-10

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till högst 2.500 euro. Villkor 

Understödet betalas i allmänhet ut efter att arbetet har 

redovisats genom kopior av betalda fakturor samt med 

fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de 

installationer som har utförts. Åtgärden ska vara slutförd 

senast 1.4.2020. I det fall Ni avser att koppla in 

anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse som 

visar att anläggningen uppfyller elnätbolagets krav 

inlämnas till landskapsregeringen innan understödet 

utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av 

ett godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till högst 2.500 euro. Villkor 

Understödet betalas i allmänhet ut efter att arbetet har 

redovisats genom kopior av betalda fakturor samt med 

fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de 

installationer som har utförts. Åtgärden ska vara slutförd 

senast 1.4.2020. I det fall Ni avser att koppla in 

anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse som 

visar att anläggningen uppfyller elnätbolagets krav 

inlämnas till landskapsregeringen innan understödet 

utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av 

ett godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 



Diarienr.  ÅLR 2018/9575 Reg.datum  14-11-2018 Beslutsdatum   2018-12-10

Diarienr.  ÅLR 2018/6445 Reg.datum  26-07-2018 Beslutsdatum   2018-12-10

Ärendemening Understöd för konvertering av uppvärmningssystem

Motpart Fastighets Ab Mariegatan 48

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd om högst 

25 % av kostnaderna för uppgradering av styrsystem och 

reglerteknik i Er bostadsfastighet. Stödet uppgår 

preliminärt till 600 euro ifall de föreslagna åtgärderna 

utförs och kan som högst uppgå till 4 500 euro beroende 

på den slutliga kostnaden. Villkor Understödet utbetalas 

efter att arbetet har redovisats med bevis på betalda 

fakturor samt genom fotografier som på ett lämpligt sätt 

illustrerar de utförda energieffektiviseringsåtgärderna. 

Åtgärderna ska utföras senast 1.4.2020.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Understöd för konvertering av uppvärmningssystem

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

kompletterande installation av kamin i Er 

bostadsfastighet. Stödet uppgår preliminärt till 1 000 

euro. Villkor Understödet utbetalas efter att arbetet har 

redovisats med bevis på betalda fakturor samt genom 

fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de utförda 

konverteringssåtgärderna. Åtgärden ska vara slutförd 

senast 1.4.2020.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 



Diarienr.  ÅLR 2018/2489 Reg.datum  23-03-2018 Beslutsdatum   2018-12-10

Diarienr.  ÅLR 2017/7549 Reg.datum  04-10-2017 Beslutsdatum   2018-12-10

Diarienr.  ÅLR 2018/10149 Reg.datum  04-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-10

Ärendemening Dispens från bestämmelser om största tillåtna längd

Motpart Ålands Elandelslag

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Lindfors Elin, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd betalas 

andra raten av stödbeloppet ut på 7.621,98 euro. (2458 

N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Företagsinvestering för livsmedel

Motpart

Beslut

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd betalas 

första raten av stödbeloppet ut på 31.008,41 euro. (2457 

N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 



Beslut

Med stöd av 38 § 3 mom. kommunikationsministeriets 

förordning om specialtransporter och 

specialtransportfordon (FFS 786/2012) och 9a § 

landskapsförordning (1993:104) om fordons 

konstruktion, utrustning, skick, användning och 

belastning beslöt Ålands landskapsregering att godkänna 

sökandens anhållan om dispens från gällande 

bestämmelser om största tillåtna mått gällande 

överskridande av fordons gränslinjer och största tillåtna 

längd hos fordon för transport som får framföras på 

landskapets vägar, med villkor nedan. Tillståndet gäller 

för lastbilar med registernummer ÅLE 2, ÅLE 3, ÅLE 10, 

ÅLE 94, ÅLE 175, ÅLE 701 och ÅLE 729 samt för 

paketbilar med registernummer ÅLE 234, ÅLE 553 och 

ÅLE 666. Tillståndet avser överskridning av fordons 

gränslinje framtill med 3 meter för transport av stolpar. 

Tillståndet gäller även för traktorer med släp med 

registernummer ÅL 3782 samt ÅL 812 och avser 

specialtransport med total maximal längd av 26 meter för 

transport av stolpar. Tidpunkten för transporterna kan 

justeras i överenskommelse med Ålands Polismyndighet. 

Tidpunkten för transporterna ska dock väljas så att den 

allmänna trafiken störs så lite som möjligt. Tillståndet 

gäller för perioden 1.1.2019 - 31.12.2019. Villkor 1. 

Ålands polismyndighet, Alarmcentralen och väghållaren 

ska, senast två dagar innan transport, meddelas om 

beräknad tid då de olika vägavsnitten kan vara 

blockerade eller ha begränsad framkomlighet på grund av 

transporten. Ålands polismyndighet och Alarmcentralen 

ska dessutom meddelas vid transportens start. 2. För att 

tillståndet ska gälla förutsätts att sökanden följer 

Anvisningsföreskriften ”Villkor för 

specialtransporttillstånd”, se bilaga 1. 3. Samtliga 

kostnader orsakade av transporten, vilka kan drabba 

vägen eller dess anordningar eller el-, telefonledningar 

och dylikt, ersätts av innehavaren av tillståndet. För 

eventuella flyttningsåtgärder ska respektive sakägare 

kontaktas innan transporttillfället.



Diarienr.  ÅLR 2018/9778 Reg.datum  21-11-2018 Beslutsdatum   2018-12-10

Diarienr.  ÅLR 2014/2581 Reg.datum  31-03-2014 Beslutsdatum   2018-12-10

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja sökanden tillstånd att 

uppföra en bullervall närmare än 20 meter från landsväg 

nr 3, Lemlandsvägens mittlinje i Knutsboda, Lemland 

kommun, enligt de villkor som anges nedan. Tillståndet 

gäller för fastighet 417-409-2-64. Villkor 1. Bullervallen 

ska byggas av sådant material så att rasrisk inte uppstår. 

2. Bullervallens lutning får högst vara 1:1,5. 3. 

Bullervallen ska byggas på den egna fastigheten och 

utanför landsvägens vägområde. Även bullervallens 

släntfot ska placeras utanför vägområdet. Avståndet 

mellan vägområdesgränsen och släntfot bör vara minst 1 

meter. 4. Innan arbetet inleds ska vägområdeslinjen 

pinnas ut av väghållaren, Ålands landskapsregering. 5. 

Arbetet ska utföras så att trafiken längs Lemlandsvägen 

påverkas så lite som möjligt. Om arbetet utförs så att 

trafiken påverkas ska en TA-plan lämnas in till 

väghållaren, för godkännande. 6. 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. 7. Sökanden 

står för samtliga kostnader i samband med byggandet av 

bullervallen och också för framtida underhåll av denna.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Lindfors Elin, 



Diarienr.  ÅLR 2018/10255 Reg.datum  05-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-10

Diarienr.  ÅLR 2018/8911 Reg.datum  23-10-2018 Beslutsdatum   2018-12-10

Ärendemening Avbytarstöd 2018

Motpart Tomtens Mjölk AB

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Ärendemening Avbytarstöd 2018

Motpart

Beslut

Beviljades 3.840 euro. Avbytarstödet för den beviljade 

ledigheten om 300 timmar har därmed utnyttjats fullt ut. 

(2455 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Ärendemening Projektansökan ur LBU Investeringsstöd till lantbruket

Motpart

Beslut

Enligt redovisade kostnader om 1.900 euro betalas 

stödbeloppet på 665 euro. Återstoden av beviljat stöd för 

projektet restnoteras och kan inte längre betalas ut.

Beslutande Franzell Leif, 

Föredragande



Beslut

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av 

kostnaderna för anlitande av privat anställd avbytare 

under ledigheten. Ersättning betalas för maximalt 300 

timmar för maximala kostnader av 16 euro per timme. 

Ersättningen utgår från följande timkostnader: Grundlön 

exklusive OB-tillägg 11,90 €/h Pensionspremie 18,44 % 

2,19 Socialskyddsavgift 0,86 % 0,10 Arpl 0,65 % 0,07 

Semesterersättning 1,19 Semesterpeng 0,41 15,76 € 

Redovisning har inkommit. I redovisningen framkommer 

inte Ob-tilläggens storlek, men med tanke på att det 

gäller avbytning på en mjölkgård, kan man lugnt utgå 

ifrån att kostnaderna når maxtaket. Ersättningen för 

avbytarhjälpen under ledigheten blir därmed 300 timmar 

* 12,80 € eller 3.840 €


