
Diarienr.  ÅLR 2014/6967 Reg.datum  27-08-2014 Beslutsdatum   2019-05-09

Diarienr.  ÅLR 2014/3523 Reg.datum  17-04-2014 Beslutsdatum   2019-05-09

Diarienr.  ÅLR 2015/7783 Reg.datum  26-06-2015 Beslutsdatum   2019-05-09

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-05-09 och 2019-05-09

Ärendemening Projektansökan Eruf

Motpart Högskolan på Åland

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

67.958,21 euro för utbetalning. (111 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Alopaeus Sara,

Ärendemening Fastställande av inteckning i fordon ÅL 415

Motpart Ålandsbanken Abp

Beslut Landskapsregeringen beslöt döda inteckningen.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande

Ärendemening Trafiktillstånd för personbil Förnyande

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslutar med stöd av 21 § landskapslag 

(1976:33) om yrkesmässig trafik att återkalla trafiktillstånd 

nr 606 T10/2014 från och med den 1.1.2015. Trafiktillståndet 

har lämnats till Ålands landskapsregering i original.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lundén Christina,
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Diarienr.  ÅLR 2018/8909 Reg.datum  23-10-2018 Beslutsdatum   2019-05-09

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Eckerö kommun

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,
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Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. och 41 § 5 mom. landskapslag 

(1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt 

Ålands landskapsregering att bevilja Eckerö kommun tillstånd 

för förläggning av kabel och för uppförande av vägbelysning 

inom vägområde längs med bygdeväg nr 134 

Björnhuvudsvägen i Eckerö kommun, enligt bifogad karta och 

de villkor som anges nedan. Ålands landskapsregering beslöt 

upphäva det tidigare beslutet i ärendet ÅLR 2018/8909 av 

den 14.11.2018. 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. (Se 

kontaktuppgifter under rubriken Information.) 2. Sökanden 

ska pinna ut kabeldragningen innan försyn. 3. Kablarna 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. Väghållaren ansvarar inte för 

eventuella skador, som kan åstadkommas på kabeln 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. Inom vägområde får inga stolpar eller 

anordningar av icke eftergivligt material monteras. Vid väg 

där hastighetsbegränsningen är = 50 km/h ska stolpar och 

anordningar av eftergivligt material monteras på ett avstånd 

av minst 2 m från vägbanans yttre kant. Stolpar och 

anordningar i ytterkurvor bör undvikas. 5. Belysningen bör 

ordnas så att bländningseffekter inte uppkommer för 

fordonstrafiken. 6. En trafikanordningsplan (TA-plan) ska 

inlämnas till Infrastrukturavdelningen för godkännande i god 

tid innan arbetet påbörjas. På trafikanordningsplanen ska 

tydligt anges när arbetet är planerat att ske. 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. 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. 8. Sökanden ska 

på egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för 

skyddande av kabeln eller dennas anordningar, vilket 

inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, 

grundförbättras eller förses med trafikanordningar såsom 

vägmärken eller dylikt. Sökanden bekostar samtliga 

kostnader för arbete, material, underhåll och drift av 

vägbelysningen. 9. För framtida lokalisering av kablarna och 

stolparna 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. 10. 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.



Diarienr.  ÅLR 2019/2938 Reg.datum  05-04-2019 Beslutsdatum   2019-05-09

Diarienr.  ÅLR 2015/9542 Reg.datum  17-09-2015 Beslutsdatum   2019-05-09

Diarienr.  ÅLR 2019/3058 Reg.datum  10-04-2019 Beslutsdatum   2019-05-09

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Moss Sea Ab Hotel Svala

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

2.207,80 euro för utbetalning. (112 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Alopaeus Sara,

Ärendemening
Understöd för riksdagsledamotens verksamhet och för 

riksdagsledamotens arbetsrum på Åland 2019

Motpart

Beslut

Utbetalas 11 333 euro som understöd för riksdagsledamotens 

verksamhet och för riksdagsledamotens arbetsrum på Åland 

för tiden 1.5-31.12.2019. För understödet gäller följande 

villkor: 1. Understödet ska användas till sådana utgifter som 

orsakas av riksdagsledamotens verksamhet och för 

hyreskostnader som hänför sig till riksdagsledamotens 

arbetsrum på Åland. 2. Om mottagaren tillfälligt placerar 

outnyttjade medel av det understöd som utbetalats, ska 

dessa medel placeras så att kapitalet tryggas. 3. 

Riksdagsledamoten ska senast den 1 juni 2020 tillställa 

landskapsregeringen en utredning om användningen av 

understödet. 4. Användningen av understödet övervakas av 

Ålands landskapsregering. På begäran av 

landskapsregeringen ska riksdagsledamoten förete verifikat 

beträffande användningen av understödsmedlen.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Katajamäki Raine,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2018/1297 Reg.datum  08-02-2018 Beslutsdatum   2019-05-09

Ärendemening Vägledning i djurskyddsfrågor

Motpart Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Alipour Jaber Mohammad,

Föredragande

Ärendemening Tillstånd för ingrepp i eller vid fornlämning

Motpart Landskapets fastighetsverk

Beslut

Kulturbyrån konstaterar 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. Vid de 

markarbeten som vidtas invid fast fornlämning Su 12.25 bör 

ges tillfälle för personal från Ålands landskapsregerings 

kulturbyrå att övervaka arbetet och vid behov ges möjlighet 

att tillfälligt avbryta det för dokumentation. Kulturbyrån bör 

kontaktas minst en vecka innan ett planerat arbete i området 

för att ha beredskap att övervaka arbetet.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Anderberg Daniel,
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Diarienr.  ÅLR 2018/10320 Reg.datum  10-12-2018 Beslutsdatum   2019-05-09

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Alipour Jaber Mohammad,

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beslutar att meddela följande 

vägledning till de punkter som ÅMHM har begärt: Mitt på 

dagen, en solig och varm dag på sommaren räknas som 

”ogynnsamma väderleksförhållande” lika som en blåsig, 

regnig eller kylig dag under hösten. Såsom står i 21 § 2 

mom. djurskyddsförordningen är det uppenbart att ”i fållor, 

rastgårdar och hagar för utegåendedjur skall det finnas skydd 

mot ogynnsamma väderleksförhållanden”. Kravet på 

väderskydd utomhus för djur ska bedömas för varje enskilt 

fall beroende på placering av platsen där djuren vistas. 

Naturliga skydd som ett område med täta träddungar eller 

höjdskillnader i terrängen kan i vissa fall ge tillräckligt skydd 

mot dåligt väder. Landskapsregeringen anser att definitionen 

av ”djur som hålls ute året om” är beskriven i 21 § 5 mom. 

djurskyddsförordningen. Det vill säga sådana djur som är 

lämpade för utevistelse under den kalla årstiden. Det räcker 

därför inte att djuren stallas en natt per år för att de ska falla 

ur kategorin. Djuren som vistas ute under den kalla årstiden 

är ”djur som hålls ute året om”. Landskapsregering 

konstaterar att 7 § djurskyddsförordningen inte bara tar upp 

möjligheten till bete sommartid utan även möjligheten att 

vistas ute under sommaren. Det vill säga om 

produktionsenheten inte till sitt förfogande har lämplig 

betesmark borde möjligheten att vistas ute under sommaren 

ändå uppfyllas. Detta kan genomföras till exempel genom att 

bygga foderbord utanför stall och utfodra nötkreatur. 

Kriterier för när befrielse från beteskrav kan beviljas är 

beskrivna i 7 § djurskyddsförordningen. Tanken bakom 

befrielse från beteskrav är att driftansvarig för 

produktionsenheten får en rimlig tidsperiod på sig för att 

anpassa anläggningen till beteskrav. Därför beviljas befrielse 

för högst tre år åt gången.
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Diarienr.  ÅLR 2019/3757 Reg.datum  09-05-2019 Beslutsdatum   2019-05-09

Diarienr.  ÅLR 2015/2338 Reg.datum  20-03-2015 Beslutsdatum   2019-05-09

Ärendemening Tillstånd för sportdykning

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Lindholm Marcus,

Ärendemening
Uppdragsbekräftelse för utvecklingsdagar för 

finansavdelningens ledningsgrupp

Motpart

Beslut Beslöts anta uppdragsbekräftelse från Atoll Ab.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny,

Föredragande

Ärendemening Förordnande om tävlingsveterinär 2019

Motpart Ålands Hästsportförening r.f.

Beslut

Landskapsregeringen beslutar att enligt 30 § 

djurskyddsförordningen förordna leg. veterinär Elisabet 

Fellman som veterinär vid följande tävling som Ålands 

Hästsportförening r.f. arrangerar i landskapet Åland under 

2019: Lördagen den 17 augusti 2019 kl. 19.30
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Diarienr.  ÅLR 2016/3561 Reg.datum  17-05-2016 Beslutsdatum   2019-05-09

Ärendemening Dyktillstånd för sportdykning

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Lindholm Marcus,

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 9.5.2019 –31.12.2019. Tillståndet har 

beviljats på följande villkor: 1. Innan dykning inleds 

respektive avslutas skall anmälan göras till Ålands 

sjöbevakningsstation, tel. 018 57035 eller 018 57055. 2. 

Dykningsplatsen skall utmärkas med internationellt 

igenkänningstecken för dykningsverksamhet när dykning 

pågår. Penetration av vrak är inte tillåtet. 3. 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. 4. 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. 5. I övrigt skall vid dykning 

iakttas stadgandena i landskapslagen om skydd av det 

maritima kulturarvet. 6. Ansvarig dykledare skall vara 

närvarande vid dykning i stöd av grupptillstånd. 7. 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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Diarienr.  ÅLR 2019/2364 Reg.datum  19-03-2019 Beslutsdatum   2019-05-09

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Lindholm Marcus,

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 13.5.2019 –31.12.2020. 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. 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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Diarienr.  ÅLR 2015/7091 Reg.datum  11-06-2015 Beslutsdatum   2019-05-09

Ärendemening Tillstånd för sportdykning

Motpart Sukellusseura H2O r.y.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Lindholm Marcus,

Ärendemening Grupptillstånd för sportdykning i Landskapet Åland

Motpart

Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen 

(2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet beviljats 

återkalla ett grupptillstånd för sportdykning i landskapet 

Åland.
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Diarienr.  ÅLR 2019/3543 Reg.datum  03-05-2019 Beslutsdatum   2019-05-09

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. Tillståndets 

giltighetstid är 13.5.2019 –21.12.2019. 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 

fyra (4) 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. 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


Ärendemening Dyktillstånd

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 12.6.2019 –19.6.2019. 

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 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, 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 2019/3544 Reg.datum  03-05-2019 Beslutsdatum   2019-05-09

Ärendemening Dyktillstånd

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Lindholm Marcus,
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Diarienr.  ÅLR 2019/3493 Reg.datum  30-04-2019 Beslutsdatum   2019-05-09

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 10.5.2019 –31.12.2020. 

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.
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Diarienr.  ÅLR 2019/3685 Reg.datum  07-05-2019 Beslutsdatum   2019-05-09

Ärendemening Dyktillstånd

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 6.6.2019 –12.6.2019. 

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.

Föredragande Lindholm Marcus,
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Ärendemening Dyktillstånd

Motpart Åbo Akademi/ Husö Biologiska station

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 12.5.2019 –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. 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 organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Lindholm Marcus,



Diarienr.  ÅLR 2017/6181 Reg.datum  14-08-2017 Beslutsdatum   2019-05-09

Diarienr.  ÅLR 2017/6192 Reg.datum  15-08-2017 Beslutsdatum   2019-05-09

Ärendemening
Nationell medfinansiering Central Baltic Programme 2014-

2020 Baltic Wings

Motpart Kökar kommun

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening
Nationell medfinansiering Central Baltic Programme 2014-

2020 Coast4us

Motpart Kökar kommun

Beslut

Konstaterades att sökanden den 1 september 2017 förordats 

26.650 euro som nationell medfinansiering från 

landskapsregeringen för projektet ”Coast4us”. Central Baltic 

programmets styrkommitté beviljade den 30 november 2017 

finansiering till projektet vid styrkommitténs slutliga 

behandling av projektets ansökan. Beslöts utifrån ovan 

nämnda slutligt bevilja en medfinansiering på 26.643,75 euro 

(25 %) för genomförande av Central Baltic Programme 2014-

2020 projektet ”Coast4us”, vilket innefattar uppgörande av 

hållbarhetsplaner i kustområden. Den av landskapsregeringen 

den 1 september 2017 förordade medfinansieringen justeras 

härmed i enlighet med det av förvaltande myndigheten i 

Central Baltic och projektägaren den 17.8.2018 

undertecknade subsidy contract och den häri ingående 

projektbudgeten. (113 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,
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Diarienr.  ÅLR 2018/7064 Reg.datum  23-08-2018 Beslutsdatum   2019-05-09

Diarienr.  ÅLR 2019/796 Reg.datum  28-01-2019 Beslutsdatum   2019-05-09

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Vårdö

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Beslut

Konstaterades att sökanden den 1 september 2017 förordats 

42.500 euro som nationell medfinansiering från 

landskapsregeringen för projektet ”Baltic Wings”. Central 

Baltic programmets styrkommitté beviljade den 30 november 

2017 finansiering till projektet vid styrkommitténs slutliga 

behandling av projektets ansökan. Beslöts utifrån ovan 

nämnda slutligt bevilja en medfinansiering på 42.500 euro 

(25 %) för genomförande av Central Baltic Programme 2014-

2020 projektet ”Baltic Wings”, vilket är ett turistiskt 

fågelskådarprojekt. Beslöts samtidigt, i enlighet med 

landskapsregeringens principer för handläggning och 

beviljande av stöd till näringslivet avslå ansökan om förskott. 

(114 N1)
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Diarienr.  ÅLR 2015/10520 Reg.datum  16-10-2015 Beslutsdatum   2019-05-09

Diarienr.  ÅLR 2019/1443 Reg.datum  18-02-2019 Beslutsdatum   2019-05-09

Diarienr.  ÅLR 2019/1721 Reg.datum  27-02-2019 Beslutsdatum   2019-05-09

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Ärendemening Jordförvärv i Lemland

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Verksamhetsbidrag Leader strategi för Åland 2015-2020

Motpart Leader Åland r.f.

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

24.200,84 euro för utbetalning. (115 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif,

Föredragande Alopaeus Sara,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin hemort i 

landskapet Åland. 2. Minst två tredjedelar av styrelsens 

medlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt eller ha varit 

bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka. 3. 

Markområdet ska användas för det i ansökan angivna syftet. 

Landskapsregeringen konstaterar att då sökandeföreningen 

kommer att besitta fastigheten genom ett arrendeavtal är 

jordförvärvstillståndet giltigt för samma tidsperiod som 

arrendeavtalet är giltigt. Om arrendeavtalet i ett senare 

skede förnyas alternativt om sökandeföreningen i ett senare 

skede beslutar köpa fastigheten är sökandeföreningen 

tvungna att ansöka om ett nytt jordförvärvstillstånd.
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Diarienr.  ÅLR 2019/3670 Reg.datum  07-05-2019 Beslutsdatum   2019-05-09

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Ålands Turisminvest Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening Jordförvärv i Finström

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Fastigheten skall användas av 

sökandena för fast bosättning. 2. Sökandena får inte ändra 

fastighetens användningsändamål utan tillstånd av 

landskapsregeringen. Tillståndet gäller under förutsättning att 

andel i samfällda vatten- och jordområden inte ingår i 

överlåtelsen.

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/3761 Reg.datum  09-05-2019 Beslutsdatum   2019-05-09

Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja sökanden tillstånd att förlägga 

rör avsett för optofiber och elledning, genom bygdeväg nr 

106 Käringsundsvägen i Eckerö kommun, i samband med att 

landskapsregeringens entreprenad för stabiliseringsfräsning 

verkställs. Tomrörets diameter ska vara 110 mm och 

placeras i sektion 1992 var pågående entreprenad byter 

trumma. 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. Tomröret ska placeras så djupt att det 

inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. Väghållaren 

ansvarar inte för eventuella skador, som kan åstadkommas 

på röret 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 tomröret 

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 tomröret 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. 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.
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Ärendemening Avlyftande av panträtt

Motpart

Beslut Beslut om panträtt.

Beslutande organ Finansavdelningen Redovisningsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Byman Susanne,

Föredragande


