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Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-05-20 och 2019-05-20

Ärendemening Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att godkänna ditt prov i 

elsäkerhetsexamen enligt 72 § elsäkerhetslagen (FFS 

1135/2016), antagen på Åland med stöd av 

landskapslag (2011:9) om tillämpning i landskapet 

Åland av elsäkerhetslagen. Detta intyg gäller 

elsäkerhetsexamen 2 (Eb 2) och är ikraft i 5 år från 

beslutsdatum.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,

Ärendemening Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att godkänna ditt prov i 

elsäkerhetsexamen enligt 72 § elsäkerhetslagen (FFS 

1135/2016), antagen på Åland med stöd av 

landskapslag (2011:9) om tillämpning i landskapet 

Åland av elsäkerhetslagen. Detta intyg gäller 

elsäkerhetsexamen 2 (Eb 2) och är ikraft i 5 år från 

beslutsdatum.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,
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Ärendemening Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna dig i 

provet för elsäkerhetsexamen enligt 72 § 

elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016), antagen på Åland 

med stöd av landskapslag (2011:9) om tillämpning i 

landskapet Åland av elsäkerhetslagen.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,

Ärendemening Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna dig i 

provet för elsäkerhetsexamen enligt 72 § 

elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016), antagen på Åland 

med stöd av landskapslag (2011:9) om tillämpning i 

landskapet Åland av elsäkerhetslagen.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,

Ärendemening Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att godkänna ditt prov i 

elsäkerhetsexamen enligt 72 § elsäkerhetslagen (FFS 

1135/2016), antagen på Åland med stöd av 

landskapslag (2011:9) om tillämpning i landskapet 

Åland av elsäkerhetslagen. Detta intyg gäller 

elsäkerhetsexamen 2 (Eb 2) och är ikraft i 5 år från 

beslutsdatum.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,
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Ärendemening Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna dig i 

provet för elsäkerhetsexamen enligt 72 § 

elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016), antagen på Åland 

med stöd av landskapslag (2011:9) om tillämpning i 

landskapet Åland av elsäkerhetslagen.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,

Ärendemening Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna dig i 

provet för elsäkerhetsexamen enligt 72 § 

elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016), antagen på Åland 

med stöd av landskapslag (2011:9) om tillämpning i 

landskapet Åland av elsäkerhetslagen.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,

Ärendemening Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna dig i 

provet för elsäkerhetsexamen enligt 72 § 

elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016), antagen på Åland 

med stöd av landskapslag (2011:9) om tillämpning i 

landskapet Åland av elsäkerhetslagen.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,

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 2019/523 Reg.datum  17-01-2019 Beslutsdatum   2019-05-20
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Ärendemening Skriftligt bevakningsförfarande

Motpart Landskapsfogdeämbet i landskapet Åland

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering 

Leader Projekt: Kvarnen

Motpart Lassa-Långnäs föreningen Kyrkoby r.f.

Beslut

Beviljas investeringsstöd (EU-delfinansierat) enligt 

landskapslagen om finansiering av 

landsbygdsnäringar (ÅFS2016:29). Delfinansiering 

från Europeiska jordbruksfonden och Ålands 

landskapsregering inom ramen för 

landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland 

2014-2020. Beviljas en delfinansiering om 60 %, 

dock högst 13.612,80 euro. Hyrrä-nummer: 86525)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna dig i 

provet för elsäkerhetsexamen enligt 72 § 

elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016), antagen på Åland 

med stöd av landskapslag (2011:9) om tillämpning i 

landskapet Åland av elsäkerhetslagen.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Lindström Johnny,
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Diarienr.  ÅLR 2019/4033 Reg.datum  17-05-2019 Beslutsdatum   2019-05-20

Ärendemening Tillstånd för tillfällig valskyltning

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

Beslut

Landskapet Åland vill i samband med det skriftliga 

bevakningsförfarandet bevaka den särskilda 

rättigheten som belastar fastighet 438-406-1-13: 

Området är fredat genom avtal och Ålands 

landskapsregerings beslut 2014:56 om avsättande 

av Skag naturreservat i Lumparlands kommun. 

Fredningen gäller för framtiden. Landskapet Åland 

vill även bekräfta sin önskan att köpa egendomen i 

fråga enligt tidigare önskemål.
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Beslut

Med stöd av 12 § Vägtrafiklag (1983:27) för 

landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja sökanden. tillstånd för uppsättande av 

valskyltar längs de vägar landskapet är väghållare 

för. Tillståndet gäller för valskyltar inför 

Europaparlamentsval 2019 och dessa får sitta uppe 

från beslutsdatum fram till 29.5.2019. Villkor 1. 

Valskyltar och dess fästanordningar, som placeras 

inom vägområde (se bilaga 2, figur 1), ska vara 

eftergivliga. Till eftergivligt material räknas enklare 

träkonstruktioner nedsatta i mark utan större 

förankring (se bilaga 2, figur 2). 2. Anordningar av 

icke eftergivligt material såsom betongfundament, 

byggnadsställningar eller stora träplakat (se bilaga 2, 

figur 3), ska placeras utanför vägområde: minst 3 

meter från vägbanans yttre kant då 

hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller lägre, 

minst 7 meter från vägbanans yttre kant då 

hastighetsbegränsningen är 70 km/h och minst 9 

meter från vägbanans yttre kant då 

hastighetsbegränsningen är 90 km/h. Krav på 

skyltarnas utformning 3. Valskyltarna ska vara i 

sådan storlek att förbipasserande trafik kan uppfatta 

dem. 4. Valskyltarna ska utformas och placeras så 

att de anpassas till omgivningen. Valskyltarna ska 

inte kunna förväxlas med vägmärken eller andra 

trafikanordningar eller på annat sätt utgöra en 

trafikfara. Självlysande färger eller reflexmaterial får 

inte användas. 5. Användning av miljövänligt och 

återvinningsbart material till valskyltarna bör 

eftersträvas. Krav på skyltarnas placering 6. Om 

valskyltar placeras utanför vägområde, men inom 

vägens sido-, skydds- eller frisiktsområde ska 

markägaren kontaktas innan utplacering sker för att 

ge sitt samtycke. 7. Valskyltarna får inte hindra 

normala vägunderhållsåtgärder. Valskyltarna ska 

därför placeras så att avståndet från den yttre 

kanten av vägrenen till valskyltens närmaste kant är 

minst 1 meter. Valskyltarna får inte placeras på 

skötselområden, skiljeremsor mellan körbanor eller 

refuger. Väghållaren ansvarar inte för eventuella 

skador som förorsakas på valskyltarna vid 

vägunderhåll. 8. Valskyltarna får inte uppsättas på 

vägens innerslänt (se bilaga 2, figur 1). Valskyltarna 

får inte heller placeras på frisiktsområdet i 

korsningsområden, vid anslutningar eller i 

vägkurvor, så att de ur trafiksäkerhetssynpunkt 

utgör ett sikthinder. 9. Valskyltarna får inte skymma 

vägmärken och övriga väganordningar eller försvåra 

upptäckten av dessa. Krav på skyltarnas förankring 

10. Valskyltarna får inte sättas fast i vägmärken eller 

andra trafikanordningar, broräcke eller i deras 

stödkonstruktioner. Det är inte heller tillåtet att fästa 

valskyltar på busskurer. 11. Valskyltarna ska 

förankras ordentligt så att de inte välter eller blåser 

omkull. Övriga krav 12. Utplacering av valskyltar ska 

ske så att trafiken orsakas så lite störningar som 

möjligt. Valskyltar ska om möjligt placeras ut och 

underhållas från gång- och cykelvägar eller 

sidovägar. 13. De personer som får i uppgift att 

sätta upp valskyltar ska ta del av samtliga villkor i 

detta beslut innan de börjar med uppsättningen. 

Sökanden är ansvarig för att tillståndet följs. 14. 

Sökanden ska efter valet, dock senast den 

29.5.2019, ta bort valskyltarna. 15. Valskyltar som 

har placerats felaktigt eller inte har avlägsnats 

senast den 29.5.2019 kommer att plockas ned av 

vägunderhållet. Valskyltens ägare (sökanden) 

kommer att debiteras för utfört arbete om valskylt 

placerats så att den utgör en direkt trafikfara, om 

sökanden trots tillsägelse inte har flyttat på valskylt 

som placerats felaktigt eller om reklamskylt inte 

nedtagits enligt villkor 14. Valskyltarna kan återfås 

från Möckelö vägstation under ordinarie öppettider 

som är måndag-torsdag kl. 07.30-16.00 samt fredag 

kl. 07.30-15.30. Den 3.6.2019 kasseras de 

valskyltar som inte har hämtats ut från Möckelö 

vägstation. Polisen har även rätt att plocka ner 

valskyltar som utgör trafikfara.


