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Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-05-13 och 2019-05-13

Ärendemening Tillstånd för specialtransporter

Motpart E K Lyft Ab

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


Beslut

Med stöd av 9a § landskapsförordning (1993:104) om 

fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och 

belastning beslöt Ålands landskapsregering att godkänna 

EK Lyft Ab dispens från gällande bestämmelser om 

maximal bredd och höjd hos fordon, i enlighet med de 

villkor som anges nedan. Tillståndet avser transport av 

stuga. Transportens bredd är 5,50 meter, höjd är 4,50 

meter, längd är 16,00 meter och vikt 10,5 ton. Tillståndet 

gäller för; fordon ÅL 4398 med släpvagn. Tidpunkten för 

transporten äger rum 13.5.2019 kl. 18 – 19.30. 

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 1 Hammarlandsvägen – landsväg nr 260 

Södersundavägen – landsväg nr 2 Nya Godbyvägen – 

landsväg nr 4 Getavägen – landsväg nr 50 Saltviksvägen – 

landsväg nr 540 Hamnsundsvägen. Villkor 1. Sökanden ska 

meddela Ålands polismyndighet, Alarmcentralen och 

väghållaren senast två dagar innan transport, om 

transporten och dess avvikande dimensioner samt om det 

finns risk för blockering på vägavsnitten. Ålands 

polismyndighet och Alarmcentralen ska dessutom 

meddelas vid transportens start. 2. Sökanden ska följa 

anvisningsföreskriften ”Villkor för specialtransporttillstånd”, 

se bilaga 1. Innehavaren av tillståndet ansvarar, enligt 

bilagan, även för att erforderligt antal trafikdirigerare och 

varningsbilar åtföljer transporten. 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. 

Innehavaren av specialtransporttillståndet eller den som 

utför transporten ansvarar för de skador som 

specialtransporten orsakar vägen eller dess anordningar. 

För eventuella flyttningsåtgärder ska respektive sakägare 

kontaktas innan transporttillfället.



Diarienr.  ÅLR 2017/1591 Reg.datum  24-02-2017 Beslutsdatum   2019-05-13

Diarienr.  ÅLR 2019/2860 Reg.datum  02-04-2019 Beslutsdatum   2019-05-13

Ärendemening
Tillstånd att få köra virke med traktor från Norröjen över 

Nåtö naturstig

Motpart

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande

Ärendemening

Nybyggnad av gång- och cykelväg längs landsväg nr 1, 

sträckan Möckelö-Kungsö, sektion 360-3566, i Jomala 

kommun

Motpart

Beslut

Med stöd av 65 § Vägtrafiklag (1983:27) för landskapet 

Åland beslöt Ålands landskapsregering att godkänna 

temporär hastighetsbegränsning om 30 km/h samt 

trafikreglering av LV 1 med trafikljus för enfältig väg 

mellan sektionerna 4000 till 4100 i samband med 

trumutbyte vid sektion 4050 och färdigställande av 

byggnadsarbetet för entreprenaden, gällande nybyggnad 

avgång- och cykelväg på sträckan Kungsö – Utängarna i 

Gottby. Trafikarrangemangets giltighetstid är från kl 8.30 

den 15 maj 2019 till kl. 16.00 den 17 maj 2019. Sökande 

svarar för alla kostnader som föranleds av de ändrade 

skyltningarna.

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
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Diarienr.  ÅLR 2019/2359 Reg.datum  18-03-2019 Beslutsdatum   2019-05-13

Diarienr.  ÅLR 2019/1097 Reg.datum  05-02-2019 Beslutsdatum   2019-05-13

Ärendemening Lov för provtagning och forskning av steklar på Åland

Motpart Expertgruppen för Hymenoptera i Finland

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande

Ärendemening
Fiskevårdsåtgärd i vattnet angränsande till Ramsholmens 

naturreservat

Motpart
Ålands fiskevårdsförening r.f. och Ålands 

Landskapsregering

Beslut

Tillstånd beviljas att enligt den inkomna ansökan utföra de 

tilltänkta fiskevårdsåtgärderna. Åtgärderna ska utföras 

under sådan period av året då det är möjligt att genomföra 

arbetet utan att vålla skada på skyddsvärda arter och 

biotoper, med minimal påverkan på markytan.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande

Beslut

Beslöts att ge sökanden tillstånd att undantagsvis med 

traktor köra ut virket från de stormfällda träden. Arbetet 

bör utföras under perioder då marken inom reservatet 

håller för körning utan att skador uppstår. Exempelvis 

under blomning och blöta perioder kan ingen körning 

göras. Sökanden bör innan arbetet påbörjas kontakta 

Landskapets fastighetsverks arbetsledare för naturvården 

för att komma överens om var det gör minst skada att 

köra med traktor och last samt för eventuella andra 

åtgärder som behövs för att arbetet ska kunna utföras. 

Tillståndet gäller specifikt för det virke som fälldes under 

stormen Alfrida.
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Diarienr.  ÅLR 2019/3367 Reg.datum  25-04-2019 Beslutsdatum   2019-05-13

Diarienr.  ÅLR 2019/3552 Reg.datum  03-05-2019 Beslutsdatum   2019-05-13

Ärendemening Investeringsstöd Förhandstillstånd

Motpart

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut
Beviljades 6.200,60 euro i investeringsstöd för täckdikning. 

(Projektnummer i Hyrrä: 99116)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Expertgruppen för 

Hymenoptera i Finland tillstånd att i enlighet med den 

inlämnade arbetsplanen inom hela Åland, inklusive alla 

naturreservat och Natura 2000-områden att: * samla in 

steklar i den omfattning som krävs för genomförandet av 

arbetsplanen. * fånga insekter steklar med icke-selektiva 

metoder, exempelvis med hjälp av fällor för konstaterande 

av olika insektsarter i den omfattning som krävs för 

genomförande av arbetsplanen. Villkor: * 

Naturreservatbestämmelserna för respektive reservat 

iakttas *Insamlingen av nödvändigt material utförs på 

sådant sätt att den gynnsamma skyddsnivån inte 

äventyras hos någon art. *Landskapsregeringen förbehåller 

sig rätten att återkalla tillståndet om det framkommer att 

undersökningen vållar skada för någon art eller att 

genomförandet ger upphov till skada för naturreservatet. 

*Tillståndet gäller till och med den 15 november 2019 

Informationen om steklarna på Åland och deras 

förekomstplatser ska lämnas i form av en skriftlig rapport 

till Ålands landskapsregering senast den 31.12.2019.
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Diarienr.  ÅLR 2017/8079 Reg.datum  23-10-2017 Beslutsdatum   2019-05-13

Diarienr.  ÅLR 2019/3842 Reg.datum  13-05-2019 Beslutsdatum   2019-05-13

Ärendemening Avtal gällande bildrättigheter

Motpart Oy Moomin Characters Ltd

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat underteckna avtalet 

från Moomin Characters Ltd gällande bildrättigheter för 

Källskärstavlan.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka,

Föredragande Berthén Heidi,

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart SAJ Instrument Ab

Beslut

Beviljas förlängning av projekttiden till den 31.5.2019. De i 

projektet ingående kostnaderna vilka redovisas till 

landskapsregeringen skall vara betalda inom ramen för den 

ursprungliga projekttiden 31.12.2018 för att dessa ska 

kunna bedömas som stödberättigande, vilket innebär att 

förlängningen av projektperioden endast gäller beviljande 

av mer tid för upprättande av slutredovisning av projektet 

till landskapsregeringen. Detta motiveras med att anhållan 

om förlängning inkom till landskapsregeringen efter 

utgången av den ursprungliga projektperioden. 

Stödmottagaren skall inlämna ansökan om utbetalning av 

stöd senast den 31.5.2019. Stödmottagaren skall till 

ansökan om utbetalning av stöd som inlämnas senast den 

31.5.2019 inlämna slutrapport vilken redovisar projektets 

förverkligande och resultat. (117 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande

Beslut
Beviljades 3.862,95 euro i investeringsstöd för 

bevattningsdamm. (Projektnummer i Hyrrä: 99493)
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