
Diarienr.  ÅLR 2019/4973 Reg.datum  13-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-20

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-06-20 och 2019-06-20

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Ålands Telefonandelslag

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,
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Diarienr.  ÅLR 2019/5192 Reg.datum  18-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-20

Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Ålands Telefonandelslag 

tillstånd att förlägga genomföringsrör för kabel genom 

bygdeväg nr 104 Sandmovägen i Eckerö kommun enligt i 

anhållan bifogad karta. Åtgärden utförs i samband med att 

landskapsregeringens entreprenad för stabiliseringsfräsning 

verkställs. 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. Rören ska placeras 

så djupt att det inte skadas av normala 

vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte för 

eventuella skador, som kan åstadkommas på rören 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 rören 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 rören och kablarna 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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Diarienr.  ÅLR 2018/5042 Reg.datum  11-06-2018 Beslutsdatum   2019-06-20

Diarienr.  ÅLR 2019/3241 Reg.datum  17-04-2019 Beslutsdatum   2019-06-20

Diarienr.  ÅLR 2019/3351 Reg.datum  25-04-2019 Beslutsdatum   2019-06-20

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp

Motpart

Beslut

Beslöts förorda Finnveragaranti för banklån, vilket uppgår 

till 66.714 euro (50 % garanti motsvarar 33.357 euro), för 

inköp av mobilt musteri. (160 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening Temporär hastighetsbegränsning landsväg nr 2, Färjsundet

Motpart

Beslut

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

Åland beslöt Ålands landskapsregering att införa en 

temporär hastighetsbegränsning om 50 km/h på 

Färjsundsbron, landsväg nr 2 i Finströms och Saltviks 

kommuner. Skyltning sker i enlighet med bifogad TA-plan. 

Beslutet gäller tillsvidare och tills ett nytt beslut är taget.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

Ärendemening Ändring av tillstånd, ny medicinskt ansvar

Motpart Medimar Scandinavia Ab

Beslut

Landskapsregeringen godkänner läkare Axel Hansson, 

anställd vid Medimar Scandinavia Ab, som ansvarig 

föreståndare för hälso- och sjukvårdstjänsterna.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Afrasiabi Emad,

Föredragande Latvala Ulla-Liisa,
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Diarienr.  ÅLR 2019/3468 Reg.datum  29-04-2019 Beslutsdatum   2019-06-20

Diarienr.  ÅLR 2019/3636 Reg.datum  06-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-20

Diarienr.  ÅLR 2019/3632 Reg.datum  06-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-20

Diarienr.  ÅLR 2019/3692 Reg.datum  07-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-20

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Sund

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Brändö

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/3715 Reg.datum  08-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-20

Diarienr.  ÅLR 2019/4829 Reg.datum  11-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-20

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Procopter Oy

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/4831 Reg.datum  11-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-20

Diarienr.  ÅLR 2018/4981 Reg.datum  08-06-2018 Beslutsdatum   2019-06-20

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas,

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Relacom Finland Oy

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.8.2019 - 

31.12.2020. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

installationsarbete åt Telia Finland på Åland. 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 16-27.7.2019 Villkor: 

1. Tillståndet gäller för rundtursflygning med helikopter. 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 2019/5277 Reg.datum  20-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-20

Diarienr.  ÅLR 2019/5278 Reg.datum  20-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-20

Diarienr.  ÅLR 2019/5057 Reg.datum  14-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-20

Ärendemening Evenemangsstöd

Motpart Ålands curlingklubb rf

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bevilja Ålands Curlingklubb 

r.f. 35 % i evenemangsstöd av godtagbara kostnader, dock 

max 18.305 euro för anordnande av Paf Masters women 

curling tour 3-6.10.2019. Besvärsanvisning bifogas 

beslutet.

Beslutande organ
Finansavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nyholm Conny,

Föredragande Karlberg Annelie,

Ärendemening Kontoavtal

Motpart

Beslut Avtal.

Beslutande organ Finansavdelningen Redovisningsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Byman Susanne,

Föredragande

Ärendemening Öppnande av bankkonto och avtal om digitala tjänster

Motpart

Beslut Beslut om öppnande av bankkonto.

Beslutande organ Finansavdelningen Redovisningsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Byman Susanne,

Föredragande

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd betalas 

stödbeloppet ut på 81.422,65 euro. (Projektnummer i 

Hyrrä: 75938)

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv,
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