
Diarienr.  ÅLR 2017/7287 Reg.datum  25-09-2017 Beslutsdatum   2019-01-28

Diarienr.  ÅLR 2016/1688 Reg.datum  01-03-2016 Beslutsdatum   2019-01-28

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-01-28 och 2019-01-28

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-

finansiering/Leader Åland Kumlinge kulturcentrum

Motpart Kumlinge byalag r.f.

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader 

bevilja 7.400,61 euro för utbetalning. (beslut 25.1, 

18 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-

finansiering/Leader Projekt: Vargskärsgården

Motpart

Beslut

Beslöts i enlighet med LAG:s förordande av den 

23.3.2018, lägga till ”projektmöten och 

projektledning” i posten för talkoarbete in natura i 

Leader-projektet Vargskärsgården. Dock är inte 

projektledarens resor inom projektet inom ramen 

för detta godkända som stödberättigande. Det i 

stödbeslutet av den 22.12.2017 godkända beloppet 

för in natura kvarstår dock som oförändrat. Beslöts 

samtidigt att stöd utbetalas i kommande 

stödutbetalning för kostnader av ovan nämnda 

karaktär (in natura), vilka ej godkänts som 

stödberättigande i redan verkställda 

stödutbetalningar. (17 N1) I övrigt kvarstår 

beslutet av den 22.12.2017 oförändrat.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2018/10577 Reg.datum  18-12-2018 Beslutsdatum   2019-01-28

Ärendemening
Tillstånd att bygga vattenledning i vägområde 

Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Beslut

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

om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt 

Ålands landskapsregering att bevilja Ålands Vatten 

AB tillstånd att bygga en vattenledning längs med 

och en genomföring under landsväg nr 40 

Emkarbyvägen i Finströms kommun, i samband 

med att landskapsregeringens entreprenad för 

ombyggnad av landsvägen på samma sträcka 

verkställs. Ledningens dimension ska vara PVC Dy 

160 mm PN 10 och placeras enligt bifogad karta 

och beskrivning. Gällande sektion är sektion 6650-

8330 på landsväg nr 40 Emkarbyvägen. 

Väggenomföringen planeras i sektion 6720. 

Tillståndet beviljas enligt de villkor som anges 

nedan. Villkor 1. Sökanden ska ta kontakt med 

entreprenören för att koordinera arbetet. 2. Den 

planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år 

från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller 

tillståndet. 3. Ledningen ska placeras så djupt att 

det inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. 

Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, 

som kan åstadkommas på ledningen 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. 4. Sökanden ska 

på egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder 

för skyddande av ledningen och eventuella 

tillhörande anordningar, vilket inkluderar flyttning 

vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, 

grundförbättras eller förses med trafikanordningar 

såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 5. För 

framtida lokalisering av ledningen ska denna 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. 6. Alla kostnader för arbetet 

betalas av sökanden. Sökanden svarar även för 

eventuella reparationskostnader av körbanor, 

vägslänter och diken, vilka föranleds av åtgärden, 

under fem års tid räknat från det att åtgärden 

avslutats.



Diarienr.  ÅLR 2019/146 Reg.datum  08-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-28

Diarienr.  ÅLR 2019/55 Reg.datum  03-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-28

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart TeliaFinland Abp

Beslut

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

om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt 

Ålands landskapsregering att bevilja Telia Finland 

Abp tillstånd för rivning av ur bruk tagna stolplinjer 

under perioden 1.2.2019 – 31.12.2019 längs de 

vägar som landskapet är väghållare för i 

skärgårdskommunerna enligt bifogad karta och de 

villkor som anges nedan. Därtill godkänns även 

bifogade trafikanordningsplaner för det planerade 

arbetet. Villkor 1. Innan arbetet påbörjas ska 

sökanden lämna in en preliminär tidsplan över 

arbetet till Ålands landskapsregering. Senast två 

dagar innan arbetet påbörjas på en specifik väg ska 

sökanden meddela detta till Ålands 

landskapsregering och Ålands polismyndighet. 2. 

De bifogade trafikanordningsplanerna ska följas. 3. 

Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst 

samma skick som innan åtgärden utfördes och 

enligt eventuella anvisningar från väghållarens 

representant. 4. Alla kostnader för arbetet betalas 

av sökanden. Sökanden svarar även för eventuella 

reparationskostnader av körbanor, vägslänter och 

diken, vilka föranleds av ledningsarbetet, under 

fem års tid räknat från det att åtgärden avslutats. 

5. För närmare bestämning av tiden för arbetet och 

med arbetsutförandet sammanhängande åtgärder 

ska sökanden kontakta vägmästare eller 

arbetsledare. Se kontaktuppgifter under punkten 

Information.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,
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Diarienr.  ÅLR 2019/425 Reg.datum  15-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-28

Diarienr.  ÅLR 2019/302 Reg.datum  11-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-28

Diarienr.  ÅLR 2019/215 Reg.datum  09-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-28

Diarienr.  ÅLR 2019/587 Reg.datum  21-01-2019 Beslutsdatum   2019-01-28

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk 

hembygdsrätt.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk 

hembygdsrätt.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk 

hembygdsrätt.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus,

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk 

hembygdsrätt.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus,

Föredragande

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Diarienr.  ÅLR 2018/4981 Reg.datum  08-06-2018 Beslutsdatum   2019-01-28

Diarienr.  ÅLR 2018/1535 Reg.datum  16-02-2018 Beslutsdatum   2019-01-28

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart

Beslut

Beslöts förlänga projekttiden för projektet 

byggande av en ny butiksfastighet t.o.m. den 

31.12.2019. Ansökan om utbetalning av stöd skall 

lämnas in senast den 31.12.2019. Stödmottagaren 

skall till ansökan om utbetalning av stöd inlämna 

slutrapport och uppföljning vilken redovisar 

projektets förverkligande och resultat. (19 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har den 28 januari 2019 

beviljat Er möjlighet till 5 st utbetalningar för 

investeringsstödet för kalv- och kvigladugård. 

Investeringsstödet om 342.000 euro beviljades Er 

den 29 augusti 2018. Sista utbetalningen utgör 

minst 10 % av det totala stödbeloppet och innehålls 

tills slutsyn av ladugården är gjord.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk 

hembygdsrätt.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus,

Föredragande
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