
Diarienr.  ÅLR 2019/472 Reg.datum  16-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-25

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-02-25 och 2019-02-25
10 cases found

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart IP-Connect AB

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 



Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja IP-Connect tillstånd för 

anläggande av optoslang för fiber genom grävning längs 

med och borrning genom landsväg nr 180 Torpvägen i 

Hammarland kommun, enligt bifogade kartor och de villkor 

som anges nedan. Notera villkor nr 1. Därtill godkänns 

bifogade trafikanordningsplaner (TA-planer) för det 

planerade arbetet. Villkor 1. Sökanden ska söka tillstånd 

för ingrepp i eller vid fornlämning från Kulturbyrån för 

fornlämningarna Ha 10.1 och Ha 10.2 i Hammarlands 

kommun. Ett bifall från Kulturbyrån krävs för att detta 

tillstånd ska gälla. 2. Optoslangen ska placeras längs den 

yttre dikeskanten på ett ledningsdjup av minst 600 mm. 

Om detta inte går att genomföra på delar av sträckan ska 

sökanden meddela väghållaren om vilka delsträckor som 

berörs och avvikande djup för dessa. Optoslangen ska 

också vid borrning genom väg placeras så djupt under 

dikesbotten och körbana så att den inte skadas av normala 

vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte för 

eventuella skador, som kan åstadkommas på optoslangen 

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. 3. De godkända 

trafikanordningsplanerna (TA-planerna) ska följas vid 

arbetet. 4. 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. 5. Sökanden ska pinna ut 

ledningsdragningen innan försyn. 6. 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. Synerna utförs av en 

representant från Infrastrukturavdelningen. Vid synerna 

ska sökanden närvara och gärna även utföraren. Om 

sökanden inte kan närvara vid en syn ska denne utse en 

representant som vid synen har en fullmakt med 

beslutanderätt. 7. Sökanden ska på egen bekostnad utföra 

alla erforderliga åtgärder för skyddande av optoslangen 

eller dennas anordningar, vilket inkluderar flyttning vid 

behov, ifall vägen byggs om, breddas, grundförbättras eller 

förses med trafikanordningar såsom vägmärken, 

vägbelysning eller dylikt. 8. För framtida lokalisering av 

optoslangen ska denna GPS-inmätas och levereras i DWG 

format. Uppgifterna ska skickas till 

Infrastrukturavdelningen för kännedom senast vid slutssyn 

av arbetet eller i överenskommelse med väghållaren. 

Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med höjdsystemet 

N2000. 9. 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. 10. För närmare bestämning av tiden för arbetet 

och med arbetsutförandet sammanhängande åtgärder ska 

sökanden kontakta ledande vägmästare vid Ålands 

landskapsregerings vägunderhåll.



Diarienr.  ÅLR 2019/1455 Reg.datum  18-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-25

Diarienr.  ÅLR 2019/1456 Reg.datum  18-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-25

Diarienr.  ÅLR 2019/1458 Reg.datum  18-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-25

Diarienr.  ÅLR 2019/1472 Reg.datum  18-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-25

Ärendemening
Lantmäteriförrättning, lokal vägförrättning Förrättning nr 

2018-579593 Saltviks kommun

Motpart

Beslut Kulturbyrån beslöt avge yttrande i ärendet, enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Anderberg Daniel, 

Ärendemening
Lantmäteriförrättning, lokal vägförrättning nr 2018-583733 

Saltviks kommun

Motpart

Beslut Kulturbyrån beslöt avge yttrande i ärendet, enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Anderberg Daniel, 

Ärendemening
Lantmäteriförrättning, lokal vägförrättning nr 2017-566041 

Lemlands kommun

Motpart Lantmäteriverket

Beslut Kulturbyrån beslöt avge yttrande i ärendet, enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Anderberg Daniel, 



Diarienr.  ÅLR 2019/1475 Reg.datum  18-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-25

Diarienr.  ÅLR 2018/9754 Reg.datum  20-11-2018 Beslutsdatum   2019-02-25

Ärendemening Tillstånd för ingrepp i eller vid fornlämning

Motpart Ålands golfklubb r.f.

Beslut

Kulturbyrån konstaterar att det planerade ingreppet inte 

berör en fast fornlämning på ett sådant sätt som enligt 1 § 

2 mom. är tillståndspliktigt. Anträffas under grävning eller 

annat arbete en fast fornlämning, som ej förut varit känd, 

ska arbete till den del det rör fornlämningen omedelbart 

avbrytas och den som leder arbetet ofördröjligen kontakta 

Kulturbyrån. 

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Anderberg Daniel, 

Ärendemening
Lantmäteriförrättning, lokal vägförrättning Förrättning nr 

2018-572047 Lemlands kommun

Motpart Lantmäteriverket

Beslut Kulturbyrån beslöt avge yttrande i ärendet, enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Anderberg Daniel, 

Ärendemening
Lantmäteriförrättning, lokal vägförrättning Förrättning nr 

2018-578762 Finströms kommun Österskog

Motpart Lantmäteriverket

Beslut Kulturbyrån beslöt avge yttrande i ärendet, enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Anderberg Daniel, 



Diarienr.  ÅLR 2017/2053 Reg.datum  14-03-2017 Beslutsdatum   2019-02-25

Diarienr.  ÅLR 2019/1322 Reg.datum  12-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-25

Diarienr.  ÅLR 2019/1560 Reg.datum  21-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-25

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Ärendemening Evenemangsstöd

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt avslå Ålands 

frimärkssamlarförenings ansökan om evenemangsstöd. 

Enligt av landskapsregeringen den 15.9.2017 fastställda 

principer framgår att stöd som understiger 1.000 euro inte 

beviljas. Då den maximala stödprocenten uppgår till 40% 

kommer stödnivån att understiga detta belopp. 

Besvärsanvisning bifogas beslutet.

Beslutande organ
Finansavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande Karlberg Annelie, 

Ärendemening
Undersökning/utgrävning av del av Hammaren i Nääs, 

Saltvik

Motpart

Beslut

Kulturbyrån konstaterar efter undersökningen att det 

planerade ingreppet inte berör en fast fornlämning på ett 

sådant sätt som enligt 1 § 2 mom. i Landskapslagen 

(1999:55) om fornminnen är tillståndspliktigt. Anträffas 

under grävning eller annat arbete en fast fornlämning, som 

ej förut varit känd, ska arbete till den del det rör 

fornlämningen omedelbart avbrytas och den som leder 

arbetet ofördröjligen kontakta Kulturbyrån.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Anderberg Daniel, 



Ärendemening Tillstånd för specialtransporter

Motpart YH-Kuljetus Oy

Föredragande Ekblom Björn, 



Beslut

Med stöd av 38 § 3 mom. kommunikationsministeriets 

förordning om specialtransporter och 

specialtransportfordon (FFS 786/2012) beslöt Ålands 

landskapsregering att godkänna YH-Kuljetus Oy dispens 

från gällande bestämmelser om höjd hos fordon, i enlighet 

med de villkor som anges nedan. Tillståndet avser en 

transport av plaströr i spole. Transportens bredd är 2,5 

meter, höjd är 4,6 meter, längd är 16,5 meter och vikt 10 

ton. Tillståndet gäller för; fordon OVC-449 påhängsvagn 

PFH-981. Tidpunkten för transporten äger rum 27.2.2019 

kl. 7.00-8.00. Tidpunkten för transporten kan justeras i 

överenskommelse med Ålands Polismyndighet. Tidpunkten 

för transporten ska dock väljas så att den allmänna trafiken 

störs så lite som möjligt. Tillståndet avser rutten Landsväg 

nr 3 Långnäsvägen – landsväg nr 3 Lemlandsvägen – 

landsväg nr 21 Rökerirondellen – Landsväg nr 12 

Sjukhusvägen – landsväg nr 11 Västra rondellen – 

landsväg nr 1 Hammarlandsvägen – landsväg nr 280 

Gottbyvägen – bygdeväg nr 282 Norrbygatan Villkor 1. 

Ålands polismyndighet och Infrastrukturavdelningen vid 

Ålands landskapsregering (väghållaren) ska, senast två 

dagar innan transport, meddelas om transportens tidpunkt 

och avvikande dimension (höjd) samt beräknad tid då de 

olika vägavsnitten kan vara blockerade eller ha begränsad 

framkomlighet på grund av transporten. Ålands 

polismyndighet ska dessutom meddelas vid transportens 

start. 2. För att tillståndet ska gälla förutsätts att sökanden 

följer Anvisningsföreskriften ”Villkor för 

specialtransporttillstånd”, se bilaga 1. Innehavaren av 

tillståndet ansvarar, enligt bilagan, även för att erforderligt 

antal trafikdirigerare och varningsbilar åtföljer transporten. 

Innehavaren av tillståndet ska i god tid underrätta Ålands 

polismyndighet om det planerade upplägget. 3. Höjden på 

fordonet överstiger 4,20 meter. Transportören och föraren 

ska kontrollera att en transport längs den transportrutt 

som ska användas är möjlig utan risk för sammanstötning 

med konstruktioner ovanom vägen. I händelse av att det 

finns kablage så måste dessa lyftas när transporten kör 

förbi. 4. 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.


