
Diarienr.  ÅLR 2019/6192 Reg.datum  13-08-2019 Beslutsdatum   2019-08-21

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-08-21 och 2019-08-21

Ärendemening Anmälan om elarbeten

Motpart Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab/Chips Ab

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


Diarienr.  ÅLR 2019/6178 Reg.datum  12-08-2019 Beslutsdatum   2019-08-21

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna Orkla 

Confectionary & Snacks Finland Ab i 

elentreprenörsregistret. Ålands landskapsregering beslöt 

att godkänna Sam Landström som verksamhetens ledare 

för elarbeten. Godkänd ledare för elarbeten är ansvarig för 

att villkoren i detta beslut följs. Landskapsregeringen kan 

återkalla detta tillstånd om innehavaren inte längre fyller 

de fordringar som förutsätts i detta tillstånd, om ersättaren 

för den ansvariga ledaren icke längre är i firmans tjänst 

eller om firman åtar sig arbeten i strid med detta tillstånd. 

Villkor Verksamheten får bedrivas under förutsättning att 

följande villkor iakttas: Vid elarbeten iakttas Landskapslag 

(2017:38) om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag 

och Landskapsförordning (2017:41) om tillämpning på 

Åland av riksförfattningar om elsäkerhet. Elmateriel och 

elanläggningar är i sådant skick som förutsätts i 

elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser 

som utfärdats med stöd av den, innan de tas i drift eller 

överlåts till någon annan. De som utför elarbeten är 

yrkeskunniga och tillräckligt instruerade för sina uppgifter. 

Entreprenören ska ha till förfogande gällande åländsk 

ellagstiftning och de där ingående författningarna inklusive 

de i elsäkerhetsexamen ingående publikationerna och 

andra publikationer som är relevanta för verksamheten, de 

arbetsredskap som är nödvändiga för verksamheten samt 

nödvändiga mätinstrument. Ytterligare ska entreprenören 

ha tillräckliga utrymmen med hänsyn till verksamhetens 

omfattning och ett permanent verksamhetsställe. 

Arbetslokal och erforderliga verktyg ska vara sådana som 

landskapsregeringen kan godkänna.

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Diarienr.  ÅLR 2018/5016 Reg.datum  28-05-2018 Beslutsdatum   2019-08-21

Diarienr.  ÅLR 2019/5730 Reg.datum  09-07-2019 Beslutsdatum   2019-08-21

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Westling Gunnar,

Ärendemening EU-bidrag, ESF, n/a

Motpart Ålands Fredsförening-Emmaus rf

Beslut

Beslöts bevilja Emmaus Åland r.f. ett andra förskott om 

80.000 euro av beviljat stöd om 309.937,60 euro för 

projektet ”Växtkraft” inom ramen för Ålands strukturfonds 

program ”Entreprenörskap och kompetens”. Det beviljade 

förskottet kommer att avräknas mot redovisade och 

stödberättigade utgifter i enlighet med plan. (200 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Sommarström Matias,

Ärendemening
Intrång i särskilt skyddsvärd arts livsmiljö eller i särskilt 

skyddsvärd biotop

Motpart

Beslut

Beslöts att ge sökanden tillstånd att utföra en avverkning 

utanför havsörnens häckningstid. Således kan avverkning 

ske under tiden 16.7.-31.1. Norr om boträden bör skogen 

lämnas kvar medan avverkning i dalgången öster och söder 

om boträdet kan göras, då området närmast boträdet 

(inom 30 m radie från det aktiva boet) lämnas orört. Under 

häckningstiden ska ingen avverkning ske inom 200 m radie 

från det aktiva boträdet.
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Diarienr.  ÅLR 2019/5732 Reg.datum  09-07-2019 Beslutsdatum   2019-08-21

Diarienr.  ÅLR 2019/5802 Reg.datum  12-07-2019 Beslutsdatum   2019-08-21

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.450 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 1.12.2020. 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 1.12.2020. 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 2018/2955 Reg.datum  12-04-2018 Beslutsdatum   2019-08-21

Diarienr.  ÅLR 2019/5429 Reg.datum  26-06-2019 Beslutsdatum   2019-08-21

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut Beviljades 4.200 euro i investeringsstöd för täckdikning.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart
Yrkeshögskolan Novia / Ab Yrkeshögskolan vid Åbo 

Akademi

Beslut

Landskapsregeringen har den 21 augusti 2019, utifrån 

godkända stödberättigande utgifter, beslutat godkänna rat 

2 på 32.504,70 euro för utbetalning enligt 

överenskommelse. (119 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.360 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 1.12.2020. 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.

Föredragande Westling Gunnar,
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