
Diarienr.  ÅLR 2018/7729 Reg.datum  14-09-2018 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/1487 Reg.datum  19-02-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/3684 Reg.datum  07-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-06-26 och 2019-06-26

Ärendemening Understöd för konvertering av uppvärmningssystem

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening Understöd för konvertering av uppvärmningssystem

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen avslår Er ansökan om understöd 

för konvertering av uppvärmningssystem.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening Understöd för konvertering av uppvärmningssystem

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen avslår Er ansökan om understöd 

för konvertering av uppvärmningssystem.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,
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Diarienr.  ÅLR 2019/4199 Reg.datum  23-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/3995 Reg.datum  17-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart Alandia Bygg & Konstruktion Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

konvertering av uppvärmningssystem i Er 

bostadsfastighet. Stödet uppgår preliminärt till 1.500 

euro för installation av vedpanna samt 600 euro för 

ackumulatortank. Villkor Understödet utbetalas efter 

att arbetet har redovisats med bevis på betalda 

fakturor samt genom fotografier som på ett lämpligt 

sätt illustrerar de utförda konverteringssåtgärderna. 

Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020.
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Diarienr.  ÅLR 2019/4070 Reg.datum  21-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/5304 Reg.datum  20-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.
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Diarienr.  ÅLR 2019/5280 Reg.datum  20-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/4096 Reg.datum  21-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 900 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.
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Diarienr.  ÅLR 2019/4409 Reg.datum  31-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/3993 Reg.datum  17-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.
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Diarienr.  ÅLR 2019/4008 Reg.datum  17-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/4358 Reg.datum  29-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.
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Diarienr.  ÅLR 2019/4322 Reg.datum  28-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/5056 Reg.datum  14-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.000 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.
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Diarienr.  ÅLR 2019/4808 Reg.datum  10-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/2962 Reg.datum  08-04-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.
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Diarienr.  ÅLR 2019/5279 Reg.datum  20-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/3687 Reg.datum  07-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Understöd för installation av solfångare

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 1.800 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.
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Diarienr.  ÅLR 2019/1535 Reg.datum  21-02-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/4210 Reg.datum  23-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/4906 Reg.datum  12-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening Understöd för installation av små vindkraftverk

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen avslår Er ansökan om understöd 

för installation av litet vindkraftverk i Er fastighet.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solvärmeanläggning i Er fastighet. 

Stödet uppgår preliminärt till 3.000 euro. Villkor 

Understödet betalas i allmänhet ut efter att arbetet har 

redovisats genom kopior av betalda fakturor samt med 

fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de 

installationer som har utförts. Åtgärden ska vara 

slutförd senast 1.10.2020
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Diarienr.  ÅLR 2019/4820 Reg.datum  10-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/5270 Reg.datum  20-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet 

betalas ut efter att arbetet har redovisats genom 

kopior av betalda fakturor samt med fotografier som 

på ett lämpligt sätt illustrerar de installationer som har 

utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast 1.10.2020. I 

det fall Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet 

ska även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

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


Ärendemening Dispens från bestämmelser om största tillåtna höjd

Motpart Sävsjö Transport Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,



Beslut

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

fordons konstruktion, utrustning, skick, användning 

och belastning beslöt Ålands landskapsregering att 

godkänna Sävsjö Transport Ab dispens från gällande 

bestämmelser om maximal höjd hos fordon, i enlighet 

med de villkor som anges nedan. Tillståndet avser tre 

transporter av styckehus som framförs samtidigt i 

konvoj. Transporternas bredd är 2,60 meter, höjd är 

4,50 meter, längd är 24,0 meter och lasternas 

respektive vikt 20 ton. Tillståndet gäller för; fordon 

NWK-229 med släpvagn AUB-598, fordon TCY-685 

med släpvagn BWW-985 samt fordon CYT-931 med 

släpvagn CXT-544. Tidpunkten för transporterna äger 

rum 29.6.2019 från kl. 7.15. Tidpunkten för 

transporterna kan justeras i överenskommelse med 

Ålands Polismyndighet. Tidpunkten för transporterna 

ska dock väljas så att den allmänna trafiken störs så 

lite som möjligt. Tillståndet avser tur och retur för 

rutten Havsgatan – Storagatan – Österleden – Östra 

utfarten – Lemlandsvägen – Björkuddsvägen Villkor 1. 

Sökanden ska meddela Ålands polismyndighet, 

Alarmcentralen och väghållaren senast två dagar innan 

transport, om transporten och dess avvikande 

dimensioner och massa 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 2019/4383 Reg.datum  29-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/4737 Reg.datum  07-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/4741 Reg.datum  07-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/4791 Reg.datum  10-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

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 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 Saltvik

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/5065 Reg.datum  14-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/5307 Reg.datum  20-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart Fastighets AB Vikingagränd 4

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin 

hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga 

styrelsemedlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt eller 

ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år 

tillbaka. Landskapsregeringen konstaterar att då 

sökandebolaget 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 sökandebolaget i ett senare skede beslutar köpa 

fastigheten är sökandebolaget tvunget att ansöka om 

ett nytt 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. Bolaget ska ha sin 

hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga 

styrelsemedlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt eller 

ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år 

tillbaka.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/5233 Reg.datum  19-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/5167 Reg.datum  17-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Upphörande av privata hälso- och sjukvårdstjänster

Motpart

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Föredragande

Ärendemening
Anmälan om ändring/upphörande av ekologisk 

produktion

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att, på Er begäran, 

avlägsna Er från kontrollsystemet för ekologiskt 

jordbruk samt från ÅKEJ-registret.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Holmström Sue,

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för 

tiden 1.9.2019-31.8.2020 – landskapet Åland. Syfte: 

Till stiftelsens allmännyttiga verksamhet såsom att 

ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi 

samt att även i övrigt stödja och främja 

finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig 

forskning. Insamlingssätt: Genom brev, internet, 

sociala medier samt tidningsreklam. Villkor: 1. 

Information om penninginsamlingen ska finnas på 

svenska språket. Detta innebär att all information som 

riktas till donationsgivarna ska finnas på svenska. 2. 

Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader 

efter det insamlingen avslutats inlämna redovisning i 

två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 

Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad samt 

på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax. 

Tillståndet gäller under förutsättning att 

tillståndsvillkoren är uppfyllda.
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Diarienr.  ÅLR 2019/5169 Reg.datum  17-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/4565 Reg.datum  05-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/5358 Reg.datum  25-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/5359 Reg.datum  25-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Dispens för konventionellt utsäde

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Holmström Sue,

Föredragande

Ärendemening Dispens för konventionellt utsäde

Motpart

Beslut
Dispens beviljas för användning av konventionellt 

utsäde i enlighet med Er ansökan.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Holmström Sue,

Föredragande

Ärendemening
Utlåtande om förstudie av besökscentrum i 

Bomarsund, Sunds kommun

Motpart Landskapets fastighetsverk

Beslut
Kulturbyrån beslöt avge yttrande i ärendet, enligt 

bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Anderberg Daniel,

Ärendemening Upphörande av privata hälso- och sjukvårdstjänster

Motpart

Beslut

Antecknades till protokollet. Om upphörandet av 

verksamhet har gjorts en anteckning i registret över 

serviceproducenterna inom privat hälso- och 

sjukvården.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Föredragande

Beslut

Antecknades till protokollet. Om upphörandet av 

verksamhet har gjorts en anteckning i registret över 

serviceproducenterna inom privat hälso- och 

sjukvården.
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Diarienr.  ÅLR 2019/4858 Reg.datum  11-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2015/7782 Reg.datum  26-06-2015 Beslutsdatum   2019-06-26

Diarienr.  ÅLR 2019/137 Reg.datum  07-01-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart GS Maritime Safety Ab

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening Projektansökan ESF

Motpart Ålands Näringsliv r.f.

Beslut

Beslöts bevilja rättelse av landskapsregeringens beslut 

om utbetalning av beviljat stöd i fråga om 

arbetsstation för projektledaren om totalt 158,10 euro. 

Beloppet är baserat på 5 års livslängd för denna typ av 

produkter samt projekttiden. Gällande övriga 

kostnader beviljas inte rättelse med följande 

motivering. (174 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Sommarström Matias,

Ärendemening Tillfällig trafikreglering

Motpart

Beslut

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

landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att 

27.6-2.7.2019 på landsväg nr 4 i Godby, Finströms 

kommun, temporärt sänka hastigheten till 30 km/h och 

reglera trafiken i enlighet med bifogad TA-plan.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

Motpart

Beslut
Dispens beviljas för användning av konventionellt 

utsäde i enlighet med Er ansökan.
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Diarienr.  ÅLR 2019/5285 Reg.datum  20-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-26

Ärendemening Evenemangsstöd

Motpart Åländska Segelsällskapet

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bevilja Ålands 

Segelsällskap r.f. 40 % i evenemangsstöd av 

godtagbara kostnader, dock max 11.800 euro för 

anordnande av Nordic club sailing Championship 25-

27.10.2019. Besvärsanvisning bifogas beslutet.

Beslutande organ
Finansavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nyholm Conny,

Föredragande Karlberg Annelie,

Beslut

Beviljas ett skärgårdsstöd i form av ett 

verksamhetsbidrag om maximalt 6.000 euro. 

Konstaterades att sökandens anhållan överensstämmer 

med bidragets syfte att stimulera till nyföretagande 

och tillväxt i skärgårdskommunerna. Det beviljade 

bidraget utbetalas i två rater. Första raten, 3.000 euro, 

betalas ut direkt vid stödets beviljande. Slutraten, 

3.000 euro, utbetalas efter inlämnande av godkänt 

bokslut för år 2018 som påvisar att sökanden drivit 

verksamhet. (175 N1)
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