
Diarienr.  ÅLR 2019/1685 Reg.datum  26-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-01

Diarienr.  ÅLR 2019/513 Reg.datum  17-01-2019 Beslutsdatum   2019-03-01

Diarienr.  ÅLR 2019/1476 Reg.datum  18-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-01

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-03-01 och 2019-03-01

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer, klasslärare

Motpart

Beslut
Sökandes lärarexamen medför behörighet att verka 

som klasslärare i årskurs 1–6 i grundskolor på Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Juslin Rainer,

Föredragande Rumander Annette,

Ärendemening
Erkännande av yrkeskvalifikationer, 

yrkesämneslärare

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat meddela att 

sökanden inte kan anses behörig att ge 

yrkesämnesundervisning på Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Juslin Rainer,

Föredragande Rumander Annette,

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer, speciallärare

Motpart

Beslut
Sökandens examen medför behörighet att verka som 

speciallärare i årskurs 1–9 i grundskolor på Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Juslin Rainer,

Föredragande Rumander Annette,
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Diarienr.  ÅLR 2019/1444 Reg.datum  18-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-01

Diarienr.  ÅLR 2019/1640 Reg.datum  25-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-01

Diarienr.  ÅLR 2017/2477 Reg.datum  29-03-2017 Beslutsdatum   2019-03-01

Ärendemening Företagsinvestering för livsmedel

Motpart

Beslut

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd 

betalas andra raten av stödbeloppet ut på 9.560,40 

euro. (131 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas,

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening Bokningsrätt 2019

Motpart Miro Transport Ab

Beslut

Bokningsrätt Osnäs-Hummelvik, avg. kl. 14:00 Osnäs-

Åva och avg. kl. 15:15 Torsholma-Hummelvik med en 

lastbil, längd 11 m och vikt ca 16 ton tisdagar 1.1-

30.4.2019 beviljas. Lastbilen är märkt med Miros 

logotype. Aktuella livsmedelstransporter bokas på AG-

1; Miro Transport Ab/Livsmedelstransporter. 

Ordinarie skärgårdstaxa faktureras. 

Genomfartsbokning och avbokning sker via 

Ålandstrafiken, måndag-fredag kl. 10-17.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas,

Föredragande Karlsson Gunilla,

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer, socialarbetare

Motpart

Beslut
Sökandens examen medför behörighet för uppgifter 

som socialarbetare inom socialvården på Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Juslin Rainer,

Föredragande Rumander Annette,
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Diarienr.  ÅLR 2018/3994 Reg.datum  18-05-2018 Beslutsdatum   2019-03-01

Diarienr.  ÅLR 2018/7804 Reg.datum  17-09-2018 Beslutsdatum   2019-03-01

Diarienr.  ÅLR 2019/1243 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-01

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Utvecklingsstöd

Motpart Ålands hushållningssällskap r.f.

Beslut
Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd 

betalas stödbeloppet ut på 3.336,13 euro. (133 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas,

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd 

betalas första raten av stödbeloppet ut på 28.000 

euro. (132 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas,

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv,
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Diarienr.  ÅLR 2019/1370 Reg.datum  13-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-01

Diarienr.  ÅLR 2019/1418 Reg.datum  14-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-01

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Eltel Networks Oy

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.3 - 

31.12.2019 Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

byggnadsarbete, felsökning och underhåll av Telias 

och ÅMT:s basstationer. 2. Verksamheten ska 

bedrivas på svenska. 3. I verksamheten bör lokala 

resurser och lokal arbetskraft användas i mån av 

möjlighet. 4. Verksamheten skall vara förenlig med 

god sed och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är 

att verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på 

svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga 

arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller 

under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.3.2019 - 

11.2.2024. Villkor: 1. Tillståndet gäller för litterärt 

och konstnärligt skapande, översättning och 

marknadsföring. 2. Verksamheten ska bedrivas på 

svenska. 3. I verksamheten bör lokala resurser och 

lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 4. 

Verksamheten skall vara förenlig med god sed och 

tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att 

verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på 

svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga 

arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller 

under förutsättning att villkoren är uppfyllda.
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Diarienr.  ÅLR 2019/1823 Reg.datum  01-03-2019 Beslutsdatum   2019-03-01

Diarienr.  ÅLR 2019/1578 Reg.datum  22-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-01

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart IP Connect Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

Ärendemening Direktuppköp 2019

Motpart

Beslut
Beslöts teckna avtal med Mariehamns 

kontorsmaskiner.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Serviceenheten 

tjänstemannabeslut

Beslutande Tuominen Jan,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Pure Comfort AB

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.3 - 1.2.2024 

Villkor: 1. Tillståndet gäller för försäljning av 

rengörings- och hygienartiklar till företagskunder. 2. 

Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I 

verksamheten bör lokala resurser och lokal 

arbetskraft användas i mån av möjlighet. 4. 

Verksamheten skall vara förenlig med god sed och 

tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att 

verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på 

svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga 

arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller 

under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande
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Beslut

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

om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja IP-Connect AB tillstånd 

för grävning längs med del av och två borrningar 

genom bygdeväg nr 144 Mörbyvägen samt grävning 

längs del av bygdeväg nr 150 Bovikvägen och del av 

bygdeväg nr 148 Mörby kyrkväg för läggning av 

optoslang och fiber enligt till anhållan bifogad karta 

och de villkor som anges nedan. Därtill godkänns 

bifogade trafikanordningsplan (TA-plan), Arbete 

bredvid vägbana, för det planerade arbetet. Villkor 1. 

Arbetet får inte påbörjas innan 

infrastrukturavdelningens representant givit sökanden 

klartecken att påbörja arbetet. 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. Vägområdet ska efter arbetet 

återställas till minst samma skick som innan åtgärden 

utfördes och enligt eventuella anvisningar från 

väghållarens representant. 2. Sökanden ska pinna ut 

optoslangsdragningen innan försyn. 3. Optoslangarna 

ska placeras 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. 4. Den bifogade trafikanordningsplanen (TA-

planen) ska följas vid arbetet. 5. 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. 6. 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. 7. För framtida lokalisering av 

optoslangarna ska dessa 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. 8. 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. 9. För närmare bestämning av tiden för 

arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande 

åtgärder ska sökanden kontakta vägmästare vid 

vägunderhållet. (Se kontaktuppgifter under rubriken 

Information.)



Diarienr.  ÅLR 2019/1268 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-01

Diarienr.  ÅLR 2018/10833 Reg.datum  31-12-2018 Beslutsdatum   2019-03-01

Ärendemening Dyktillstånd

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Lindholm Marcus,

Ärendemening
Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde, 

dispens för att bygga inom vägs skyddsområde

Motpart

Beslut

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

om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att sökanden beviljas tillstånd att 

hålla byggnad närmare än 20 meter från landsvägs 

mittlinje i Vestergeta, Geta kommun. Tillståndet 

gäller för fastighet 65-415-3-72 för byggnad för 

garage med närmaste avstånd på 12 meter från 

landsväg nr 480 Finnövägens mitt enligt i anhållan 

bifogad situationsplan och de villkor som anges 

nedan.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

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 2019/193 Reg.datum  08-01-2019 Beslutsdatum   2019-03-01

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen 

(2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet 

beviljats tillstånd att i landskapet Åland utöva 

dykning, enligt bilaga (1). Tillståndets giltighetstid är 

1.5.2019 –31.8.2019. Tillståndet har beviljats på 

följande villkor: 1. Dykning inom landskapet Åland 

med undantag för med speciella restriktioner belagda 

områden enligt bilaga 2. Tillståndet berättigar 

sökande till ett (1) dyktillfälle till vraket av SMS 

HINDENBURG. 2. Innan dykning inleds respektive 

avslutas skall anmälan göras till Ålands 

sjöbevakningsstation, tel. 018 57035 eller 018 

57055. 3. Dykningsplatsen skall utmärkas med 

internationellt igenkänningstecken för 

dykningsverksamhet när dykning pågår. Penetration 

av vrak är inte tillåtet. 4. Rapport över 

dykningsverksamhet skall avges årligen på fastställt 

formulär, som bilaga. Rapport skall inlämnas även om 

ingen dykverksamhet har skett. Rapporten inlämnas 

till Ålands landskapsregering, kulturbyrån, senast den 

31 december innevarande år. Till rapporten bifogas 

utdrag ur dykdagbok med varje dykning specificerad. 

Ur dykdagboken bör datum, plats och djup framgå. 5. 

I händelse av fynd skall bifogad fyndrapportblankett 

noggrant ifyllas. Bärgning av föremål, som omfattas 

av 2 § landskapslagen (2007:19) om skydd av det 

maritima kulturarvet, är förbjuden utan 

landskapsregeringens tillstånd. 6. I övrigt skall vid 

dykning iakttas stadgandena i landskapslagen om 

skydd av det maritima kulturarvet. 7. Ansvarig 

dykledare skall vara närvarande vid dykning i stöd av 

grupptillstånd. 8. Rapport över dykincidenter skall i 

förekommande fall snarast inlämnas till Ålands 

landskapsregering, kulturbyrån. Landskapsregeringen 

kan med omedelbar verkan upphäva dyktillståndet 

om tillståndets villkor inte åtföljs.
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Ärendemening Dyktillstånd 2019

Motpart

Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen 

(2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet 

beviljats tillstånd att i landskapet Åland utöva 

dykning, enligt bilaga (1). Tillståndets giltighetstid är 

1.4.2019 –31.12.2019. Tillståndet har beviljats på 

följande villkor: 1. Dykning inom landskapet Åland 

med undantag för med speciella restriktioner belagda 

områden enligt bilaga 2. Tillståndet berättigar 

sökande till sex (6) dyktillfälle till vraket av SMS 

HINDENBURG. 2. Innan dykning inleds respektive 

avslutas skall anmälan göras till Ålands 

sjöbevakningsstation, tel. 018 57035 eller 018 

57055. 3. Dykningsplatsen skall utmärkas med 

internationellt igenkänningstecken för 

dykningsverksamhet när dykning pågår. Penetration 

av vrak är inte tillåtet. 4. Rapport över 

dykningsverksamhet skall avges årligen på fastställt 

formulär, som bilaga. Rapport skall inlämnas även om 

ingen dykverksamhet har skett. Rapporten inlämnas 

till Ålands landskapsregering, kulturbyrån, senast den 

31 december innevarande år. Till rapporten bifogas 

utdrag ur dykdagbok med varje dykning specificerad. 

Ur dykdagboken bör datum, plats och djup framgå. 5. 

I händelse av fynd skall bifogad fyndrapportblankett 

noggrant ifyllas. Bärgning av föremål, som omfattas 

av 2 § landskapslagen (2007:19) om skydd av det 

maritima kulturarvet, är förbjuden utan 

landskapsregeringens tillstånd. 6. I övrigt skall vid 

dykning iakttas stadgandena i landskapslagen om 

skydd av det maritima kulturarvet. 7. Ansvarig 

dykledare skall vara närvarande vid dykning i stöd av 

grupptillstånd. 8. Rapport över dykincidenter skall i 

förekommande fall snarast inlämnas till Ålands 

landskapsregering, kulturbyrån. Landskapsregeringen 

kan med omedelbar verkan upphäva dyktillståndet 

om tillståndets villkor inte åtföljs.

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Lindholm Marcus,



Diarienr.  ÅLR 2019/737 Reg.datum  24-01-2019 Beslutsdatum   2019-03-01

Ärendemening Dyktillstånd

Motpart Dykarklubben Nautilus rf

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Lindholm Marcus,
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Diarienr.  ÅLR 2019/1543 Reg.datum  21-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-01

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen 

(2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet 

beviljats tillstånd att i landskapet Åland utöva 

dykning, enligt bilaga (1). Tillståndets giltighetstid är 

1.4.2019 –31.12.2023. Tillståndet har beviljats på 

följande villkor: 1. Dykning inom landskapet Åland 

med undantag för med speciella restriktioner belagda 

områden enligt bilaga 2. 2. Innan dykning inleds 

respektive avslutas skall anmälan göras till Ålands 

sjöbevakningsstation, tel. 018 57035 eller 018 

57055. 3. Dykningsplatsen skall utmärkas med 

internationellt igenkänningstecken för 

dykningsverksamhet när dykning pågår. Penetration 

av vrak är inte tillåtet. 4. Rapport över 

dykningsverksamhet skall avges årligen på fastställt 

formulär, som bilaga. Rapport skall inlämnas även om 

ingen dykverksamhet har skett. Rapporten inlämnas 

till Ålands landskapsregering, kulturbyrån, senast den 

31 december innevarande år. Till rapporten bifogas 

utdrag ur dykdagbok med varje dykning specificerad. 

Ur dykdagboken bör datum, plats och djup framgå. 5. 

I händelse av fynd skall bifogad fyndrapportblankett 

noggrant ifyllas. Bärgning av föremål, som omfattas 

av 2 § landskapslagen (2007:19) om skydd av det 

maritima kulturarvet, är förbjuden utan 

landskapsregeringens tillstånd. 6. I övrigt skall vid 

dykning iakttas stadgandena i landskapslagen om 

skydd av det maritima kulturarvet. 7. Ansvarig 

dykledare skall vara närvarande vid dykning i stöd av 

grupptillstånd. 8. Rapport över dykincidenter skall i 

förekommande fall snarast inlämnas till Ålands 

landskapsregering, kulturbyrån. Landskapsregeringen 

kan med omedelbar verkan upphäva dyktillståndet 

om tillståndets villkor inte åtföljs.

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


Diarienr.  ÅLR 2016/1928 Reg.datum  09-03-2016 Beslutsdatum   2019-03-01

Ärendemening Dyktillstånd

Motpart SiriusVapenHandel

Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen 

(2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet 

beviljats tillstånd att i landskapet Åland utöva 

dykning. Tillståndets giltighetstid är 1.4.2019 

–31.12.2023. Tillståndet har beviljats på följande 

villkor: 1. Dykning inom landskapet Åland med 

undantag för med speciella restriktioner belagda 

områden enligt bilaga 1. 2. Innan dykning inleds 

respektive avslutas skall anmälan göras till Ålands 

sjöbevakningsstation, tel. 018 57035 eller 018 

57055. 3. Dykningsplatsen skall utmärkas med 

internationellt igenkänningstecken för 

dykningsverksamhet när dykning pågår. Penetration 

av vrak är inte tillåtet. 4. Rapport över 

dykningsverksamhet skall avges årligen på fastställt 

formulär, som bilaga. Rapport skall inlämnas även om 

ingen dykverksamhet har skett. Rapporten inlämnas 

till Ålands landskapsregering, kulturbyrån, senast den 

31 december innevarande år. Till rapporten bifogas 

utdrag ur dykdagbok med varje dykning specificerad. 

Ur dykdagboken bör datum, plats och djup framgå. 5. 

I händelse av fynd skall bifogad fyndrapportblankett 

noggrant ifyllas. Bärgning av föremål, som omfattas 

av 2 § landskapslagen (2007:19) om skydd av det 

maritima kulturarvet, är förbjuden utan 

landskapsregeringens tillstånd. 6. I övrigt skall vid 

dykning iakttas stadgandena i landskapslagen om 

skydd av det maritima kulturarvet. 7. Ansvarig 

dykledare skall vara närvarande vid dykning i stöd av 

grupptillstånd. 8. Rapport över dykincidenter skall i 

förekommande fall snarast inlämnas till Ålands 

landskapsregering, kulturbyrån. Landskapsregeringen 

kan med omedelbar verkan upphäva dyktillståndet 

om tillståndets villkor inte åtföljs.

Föredragande Lindholm Marcus,

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


Ärendemening Dyktillstånd - grupp 1.5.2016-1.5.2021

Motpart Nautic Club Urheilusukeltajat ry

Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen 

(2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet 

beviljats tillstånd att i landskapet Åland utöva 

dykning. Tillståndets giltighetstid är 19.4.2019 

–21.4.2019. Tillståndet har beviljats på följande 

villkor: 1. Tillståndet berättigar sökande till två (2) 

dyktillfällen till vraket av SMS HINDENBURG. 2. Innan 

dykning inleds respektive avslutas skall anmälan 

göras till Ålands sjöbevakningsstation, tel. 018 57035 

eller 018 57055. 3. Dykningsplatsen skall utmärkas 

med internationellt igenkänningstecken för 

dykningsverksamhet när dykning pågår. Penetration 

av vrak är inte tillåtet. 4. Rapport över 

dykningsverksamhet skall avges årligen på fastställt 

formulär. Rapport skall inlämnas även om ingen 

dykverksamhet har skett. Rapporten inlämnas till 

Ålands landskapsregering, kulturbyrån, senast den 31 

december innevarande år. Till rapporten bifogas 

utdrag ur dykdagbok med varje dykning specificerad. 

Ur dykdagboken bör datum, plats och djup framgå. 5. 

I händelse av fynd skall bifogad fyndrapportblankett 

noggrant ifyllas. Bärgning av föremål, som omfattas 

av 2 § landskapslagen (2007:19) om skydd av det 

maritima kulturarvet, är förbjuden utan 

landskapsregeringens tillstånd. 6. I övrigt skall vid 

dykning iakttas stadgandena i landskapslagen om 

skydd av det maritima kulturarvet. 7. Ansvarig 

dykledare skall vara närvarande vid dykning i stöd av 

grupptillstånd. 8. Rapport över dykincidenter skall i 

förekommande fall snarast inlämnas till Ålands 

landskapsregering, kulturbyrån. Landskapsregeringen 

kan med omedelbar verkan upphäva dyktillståndet 

om tillståndets villkor inte åtföljs.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Lindholm Marcus,


