
Diarienr.  ÅLR 2019/9511 Reg.datum  09-12-2019 Beslutsdatum   2020-02-03

Diarienr.  ÅLR 2019/494 Reg.datum  17-01-2019 Beslutsdatum   2020-02-03

Diarienr.  ÅLR 2020/972 Reg.datum  31-01-2020 Beslutsdatum   2020-02-03

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2020-02-03 och 2020-02-03
11 cases found

Ärendemening
Utlåtande om utvärderingskommentar om 

taxistyrningens effektivitet

Motpart
Delegationen för rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning VANE

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Gunilla, 

Föredragande

Ärendemening Ansökan om projektunderstöd

Motpart Ålands producentförbund

Beslut

Beslöts utbetala återstående del av det beviljade 

bidraget utgörande 6.594,85 euro i enlighet med 

den slutredovisning Ålands producentförbund 

inlämnat gällande projektet kring deltagandet i den 

nordiska mattävlingen EMBLA 2019. Projektet 

beviljades 19.000 euro i enlighet med 

finansieringsbeslut från den 1.2.2019 och 

11.6.2019. Till Ålands producentförbund har 

tidigare betalats ett förskott om 12.300 euro. Totalt 

har kostnader om 18.894,85 euro redovisats i 

samband med projektet.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande

Ärendemening
Utlåtande om byggande av en bevattningsdamm 

vid Haga Kungsgård

Motpart Landskapets fastighetsverk

Beslut

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning 

tjänstemannaföredr

Beslutande

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/910 Reg.datum  30-01-2020 Beslutsdatum   2020-02-03

Diarienr.  ÅLR 2020/949 Reg.datum  30-01-2020 Beslutsdatum   2020-02-03

Ärendemening Arbete av engångskaraktär

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna 

Stefan Olsson i elentreprenörsregistret av 

engångskaraktär. Ålands landskapsregering beslöt 

att godkänna Stefan Olsson 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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lindström Johnny, 

Beslut

Beslöts att elektroniskt tillställa Delegationen för 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

sakkunnigmedlemmen för landskapet Ålands 

utlåtande enligt bilaga (49 S2 030220).



Diarienr.  ÅLR 2019/8248 Reg.datum  23-10-2019 Beslutsdatum   2020-02-03

Diarienr.  ÅLR 2019/9919 Reg.datum  20-12-2019 Beslutsdatum   2020-02-03

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Mariehamns Telefon Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Ärendemening Befrielse från samfunds inkomstskatt för år 2018

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Finansavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande Hellgren Ida, 

Ärendemening
Temporär hastighetsbegränsning landsväg nr 730 

Överövägen

Motpart

Beslut

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

landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering 

att införa temporär hastighetsbegränsning om 30 

km/h i Finholma by på landsväg nr 730 Överövägen 

i Föglö kommun under tiden 17.2-20.3.2020, enligt 

bifogad karta.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Lindfors Elin, 



Beslut

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

om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt 

Ålands landskapsregering att bevilja Mariehamns 

Telefon tillstånd att förlägga rör och kabel längs 

landsväg nr 730 Överövägen i Föglö kommun enligt 

bifogad karta och de villkor som anges nedan. 

Därtill godkänns bifogad trafikanordningsplan (TA-

plan) för det planerade arbetet. Villkor 1. Arbetet 

får inte påbörjas innan infrastrukturavdelningens 

representant givit sökanden klartecken att påbörja 

arbetet. Försyn ska hållas på platsen innan 

arbetsutförandet och en slutsyn ska hållas i 

samband med åtgärdens färdigställande. Synerna 

utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen. Vid synerna ska 

sökanden närvara och gärna även utföraren. Om 

sökanden inte kan närvara vid en syn ska denne 

utse en representant som vid synen har en fullmakt 

med beslutanderätt. Vägområdet ska efter arbetet 

återställas till minst samma skick som innan 

åtgärden utfördes och enligt eventuella anvisningar 

från väghållarens representant. 2. Sökanden ska 

markera ledningsdragningen i terrängen innan 

försyn. 3. Ledningarna ska placeras på ett 

ledningsdjup av minst 600 mm. Om detta inte går 

att genomföra på delar av sträckan ska sökanden 

meddela väghållaren om vilka delsträckor som 

berörs och avvikande djup för dessa. Ledning ska 

placeras längs den yttre dikeskanten om inte annat 

överenskommits. Vid Finnholma bro ska 

anvisningar av vägmästare följas. Väghållaren 

ansvarar inte för eventuella skador, som kan 

åstadkommas på ledningen och/eller rör 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. Den 

bifogade trafikanordningsplanen (TA-planen) ska 

följas vid arbetet. 5. Då arbete inte pågår ska 

arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga 

anordningar förvaras utanför vägområdet och så 

att de inte utgör en fara för trafiken. 6. Den 

planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år 

från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller 

tillståndet. Det finns möjlighet att ansöka om 

förlängning av utförandetiden. 7. Sökanden ska på 

egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för 

skyddande av ledningen eller dennas anordningar, 

vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen 

byggs om, breddas, grundförbättras eller förses 

med trafikanordningar såsom vägmärken, 

vägbelysning eller dylikt. 8. För framtida 

lokalisering av ledningarna ska dessa GPS-inmätas 

och levereras i DWG format. Uppgifterna ska 

skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom 

senast vid slutssyn av arbetet eller i 

överenskommelse med väghållaren. 

Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med 

höjdsystemet N2000. 9. Alla kostnader för arbetet 

betalas av sökanden. Sökanden svarar även för 

eventuella reparationskostnader av körbanor, 

vägslänter och diken, vilka föranleds av arbetet, 

under fem års tid räknat från det att åtgärden 

avslutats. 10. För närmare bestämning av tiden för 

arbetet och med arbetsutförandet 

sammanhängande åtgärder ska sökanden kontakta 

vägmästare vid vägunderhållet. (Se 

kontaktuppgifter under rubriken Information.)



Diarienr.  ÅLR 2020/413 Reg.datum  15-01-2020 Beslutsdatum   2020-02-03

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart IP-Connect AB

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 



Beslut

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

om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt 

Ålands landskapsregering att bevilja IP-Connect AB 

tillstånd att förlägga optoslang för fiber inom 

vägområde längs landsväg nr 274 Utängsvägen, 

bygdeväg 268 Jomala Torpvägen och bygdeväg 

212 Jomala Torpvägen i Jomala i kommun, enligt 

bifogad karta och de villkor som anges nedan. 

Därtill godkänns bifogad trafikanordningsplan (TA-

plan) för det planerade arbetet. Villkor 1. Arbetet 

får inte påbörjas innan infrastrukturavdelningens 

representant givit sökanden klartecken att påbörja 

arbetet. Försyn ska hållas på platsen innan 

arbetsutförandet och en slutsyn ska hållas i 

samband med åtgärdens färdigställande. Synerna 

utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen. Vid synerna ska 

sökanden närvara och gärna även utföraren. Om 

sökanden inte kan närvara vid en syn ska denne 

utse en representant som vid synen har en fullmakt 

med beslutanderätt. Vägområdet ska efter arbetet 

återställas till minst samma skick som innan 

åtgärden utfördes och enligt eventuella anvisningar 

från väghållarens representant. 2. Sökanden ska 

markera den planerade dragningen av fiber i 

terrängen innan försyn. 3. Optoslangen ska 

placeras på ett ledningsdjup av minst 600 mm. Om 

detta inte går att genomföra på delar av sträckan 

ska sökanden meddela väghållaren om vilka 

delsträckor som berörs och avvikande djup för 

dessa. Optoslangen ska placeras längs den yttre 

dikeskanten om inte annat överenskommits. Vid 

borrning genom väg placeras optoslangen så djupt 

under dikesbotten och körbana så att den inte 

skadas av normala vägunderhållsåtgärder. 

Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, 

som kan åstadkommas på optoslangen 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. 

Förläggning från bygdeväg 268 Jomala Torpvägen 

till bygdeväg 212 Jomala Torpvägen ska göras 

genom borrning. 5. Den bifogade 

trafikanordningsplanen (TA-planen) ska följas vid 

arbetet. 6. Då arbete inte pågår ska arbetsredskap, 

maskiner, upplag och övriga anordningar förvaras 

utanför vägområdet och så att de inte utgör en fara 

för trafiken. 7. Den planerade åtgärden ska utföras 

senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte 

sker förfaller tillståndet. Det finns möjlighet att 

ansöka om förlängning av utförandetiden. 8. 

Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla 

erforderliga åtgärder för skyddande av optoslangen 

eller dennas anordningar, vilket inkluderar flyttning 

vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, 

grundförbättras eller förses med trafikanordningar 

såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 9. För 

framtida lokalisering av optoslangarna ska dessa 

GPS-inmätas och levereras i DWG format. 

Uppgifterna ska skickas till 

Infrastrukturavdelningen för kännedom senast vid 

slutssyn av arbetet eller i överenskommelse med 

väghållaren. Koordinatsystemet ska vara ETRS 

GK20 med höjdsystemet N2000. 10. Alla kostnader 

för arbetet betalas av sökanden. Sökanden svarar 

även för eventuella reparationskostnader av 

körbanor, vägslänter och diken, vilka föranleds av 

arbetet, under fem års tid räknat från det att 

åtgärden avslutats. 11. För närmare bestämning av 

tiden för arbetet och med arbetsutförandet 

sammanhängande åtgärder ska sökanden kontakta 

vägmästare vid vägunderhållet. (Se 

kontaktuppgifter under rubriken Information.)



Diarienr.  ÅLR 2019/9366 Reg.datum  02-12-2019 Beslutsdatum   2020-02-03

Diarienr.  ÅLR 2019/3176 Reg.datum  15-04-2019 Beslutsdatum   2020-02-03

Diarienr.  ÅLR 2020/1046 Reg.datum  03-02-2020 Beslutsdatum   2020-02-03

Ärendemening
Utlåtande om stadsplaneändring av stadsplanen 

Sveden i södra Mariehamn

Motpart Mariehamns stad Stadsarkitektkansliet

Beslut Kulturbyrån avger utlåtande enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

kulturmiljöenheten tjänstemannaföredragning

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Karlsson Jonas, 

Ärendemening Utvecklingsstöd

Motpart Ålands landskapsregering

Beslut

Beviljades 20.000 euro i stöd för 

kunskapsöverföring och information, 

mathantverksdagar 2021. (Projektnummer i Hyrrä: 

97516)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Individuell prövning av hembygdsrätt

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beslöt fastställa 

utflyttningsdagen till den 3.2.2020.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannaföredra

Beslutande Baarman Pamela, 

Föredragande Nylund Elin, 


