
Diarienr.  ÅLR 2020/2318 Reg.datum  19-03-2020 Beslutsdatum   2020-04-14

Diarienr.  ÅLR 2020/2644 Reg.datum  02-04-2020 Beslutsdatum   2020-04-14

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-04-14 och 2020-04-14

Ärendemening Dyktillstånd

Motpart

Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen (2007:19) om skydd av det 

maritima kulturarvet beviljats tillstånd att i landskapet Åland utöva dykning, enligt 

bilaga (1). Tillståndets giltighetstid är 15.4.2020 –31.12.2020. Tillståndet har 

beviljats på följande villkor: 1. Dykning inom landskapet Åland med undantag för 

med speciella restriktioner belagda områden enligt bilaga 1. 2. Innan dykning inleds 

respektive avslutas skall anmälan göras till Ålands sjöbevakningsstation, tel. 018 

57055. 3. Dykningsplatsen skall utmärkas med internationellt igenkänningstecken 

för dykningsverksamhet när dykning pågår. Penetration av vrak är inte tillåtet. 4. 

Rapport över dykningsverksamhet skall avges årligen på fastställt formulär, som 

bilaga. Rapport skall inlämnas även om ingen dykverksamhet har skett. Rapporten 

inlämnas till Ålands landskapsregering, kulturbyrån, senast den 31 december 

innevarande år. Till rapporten bifogas utdrag ur dykdagbok med varje dykning 

specificerad. Ur dykdagboken bör datum, position och djup framgå. 5. I händelse av 

fynd skall bifogad fyndrapportblankett noggrant ifyllas. Bärgning av föremål, som 

omfattas av 2 § landskapslagen (2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet, 

är förbjuden utan landskapsregeringens tillstånd. 6. I övrigt skall vid dykning iakttas 

stadgandena i landskapslagen om skydd av det maritima kulturarvet. 7. Rapport 

över dykincidenter skall i förekommande fall snarast inlämnas till Ålands 

landskapsregering, kulturbyrån. Landskapsregeringen kan med omedelbar verkan 

upphäva dyktillståndet om tillståndets villkor inte åtföljs.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån kulturmiljöenheten 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlsson Jonas, 

Föredragande Lindholm Marcus, 

Ärendemening Grupptillstånd för sportdykning

Motpart KIM Dyk

Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen (2007:19) om skydd av det 

maritima kulturarvet beviljats tillstånd att i landskapet Åland utöva dykning, enligt 

bilaga (1). Tillståndets giltighetstid är 1.6.2020 –31.12.2020. Tillståndet har 

beviljats på följande villkor: 1. Dykning inom landskapet Åland med undantag för 

med speciella restriktioner belagda områden enligt bilaga 2. Tillståndet berättigar 

sökande till sex (6) dyktillfällen till vraket av SMS HINDENBURG. 2. Innan dykning 

inleds respektive avslutas skall anmälan göras till Ålands sjöbevakningsstation, tel. 

018 57055. 3. Dykningsplatsen skall utmärkas med internationellt 

igenkänningstecken för dykningsverksamhet när dykning pågår. Penetration av vrak 

är inte tillåtet. 4. Rapport över dykningsverksamhet skall avges årligen på fastställt 

formulär, som bilaga. Rapport skall inlämnas även om ingen dykverksamhet har 

skett. Rapporten inlämnas till Ålands landskapsregering, kulturbyrån, senast den 31 

december innevarande år. Till rapporten bifogas utdrag ur dykdagbok med varje 

dykning specificerad. Ur dykdagboken bör datum, plats och djup framgå. 5. I 

händelse av fynd skall bifogad fyndrapportblankett noggrant ifyllas. Bärgning av 

föremål, som omfattas av 2 § landskapslagen (2007:19) om skydd av det maritima 

kulturarvet, är förbjuden utan landskapsregeringens tillstånd. 6. I övrigt skall vid 

dykning iakttas stadgandena i landskapslagen om skydd av det maritima 

kulturarvet. 7. Ansvarig dykledare skall vara närvarande vid dykning i stöd av 

grupptillstånd. 8. Rapport över dykincidenter skall i förekommande fall snarast 

inlämnas till Ålands landskapsregering, kulturbyrån. Landskapsregeringen kan med 

omedelbar verkan upphäva dyktillståndet om tillståndets villkor inte åtföljs. 

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån kulturmiljöenheten 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlsson Jonas, 

Föredragande Lindholm Marcus, 
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Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Lindfors Elin, 

Ärendemening Dyktillstånd

Motpart

Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen (2007:19) om skydd av det 

maritima kulturarvet beviljats tillstånd att i landskapet Åland utöva dykning. 

Tillståndets giltighetstid är 01.6.2020 –31.12.2021. Tillståndet har beviljats på 

följande villkor: 1. Dykning inom landskapet Åland med undantag för med speciella 

restriktioner belagda områden. 2. Innan dykning inleds respektive avslutas skall 

anmälan göras till Ålands sjöbevakningsstation, tel. 018 57055. 3. Dykningsplatsen 

skall utmärkas med internationellt igenkänningstecken för dykningsverksamhet när 

dykning pågår. Penetration av vrak är inte tillåtet. 4. Rapport över 

dykningsverksamhet skall avges årligen på fastställt formulär. Rapport skall 

inlämnas även om ingen dykverksamhet har skett. Rapporten inlämnas till Ålands 

landskapsregering, kulturbyrån, senast den 31 december innevarande år. Till 

rapporten bifogas utdrag ur dykdagbok med varje dykning specificerad. Ur 

dykdagboken bör datum, plats och djup framgå. 5. I händelse av fynd skall bifogad 

fyndrapportblankett noggrant ifyllas. Bärgning av föremål, som omfattas av 2 § 

landskapslagen (2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet, är förbjuden utan 

landskapsregeringens tillstånd. 6. I övrigt skall vid dykning iakttas stadgandena i 

landskapslagen om skydd av det maritima kulturarvet. 7. Ansvarig dykledare skall 

vara närvarande vid dykning i stöd av grupptillstånd. 8. Rapport över dykincidenter 

skall i förekommande fall snarast inlämnas till Ålands landskapsregering, 

kulturbyrån. Landskapsregeringen kan med omedelbar verkan upphäva 

dyktillståndet om tillståndets villkor inte åtföljs.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån kulturmiljöenheten 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlsson Jonas, 

Föredragande Lindholm Marcus, 

Ärendemening Dyktillstånd

Motpart Sukeltajat RY

Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen (2007:19) om skydd av det 

maritima kulturarvet beviljats tillstånd att i landskapet Åland utöva dykning. 

Tillståndets giltighetstid är 01.6.2020 –30.09.2020. Tillståndet har beviljats på 

följande villkor: 1. Dykning inom landskapet Åland med undantag för med speciella 

restriktioner belagda områden enligt bilaga 2. 2. Innan dykning inleds respektive 

avslutas skall anmälan göras till Ålands sjöbevakningsstation, tel. 018 57055. 3. 

Dykningsplatsen skall utmärkas med internationellt igenkänningstecken för 

dykningsverksamhet när dykning pågår. Penetration av vrak är inte tillåtet. 4. 

Rapport över dykningsverksamhet skall avges årligen på fastställt formulär. Rapport 

skall inlämnas även om ingen dykverksamhet har skett. Rapporten inlämnas till 

Ålands landskapsregering, kulturbyrån, senast den 31 december innevarande år. Till 

rapporten bifogas utdrag ur dykdagbok med varje dykning specificerad. Ur 

dykdagboken bör datum, plats och djup framgå. 5. I händelse av fynd skall bifogad 

fyndrapportblankett noggrant ifyllas. Bärgning av föremål, som omfattas av 2 § 

landskapslagen (2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet, är förbjuden utan 

landskapsregeringens tillstånd. 6. I övrigt skall vid dykning iakttas stadgandena i 

landskapslagen om skydd av det maritima kulturarvet. 7. Ansvarig dykledare skall 

vara närvarande vid dykning i stöd av grupptillstånd. 8. Rapport över dykincidenter 

skall i förekommande fall snarast inlämnas till Ålands landskapsregering, 

kulturbyrån. Landskapsregeringen kan med omedelbar verkan upphäva 

dyktillståndet om tillståndets villkor inte åtföljs.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån kulturmiljöenheten 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlsson Jonas, 

Föredragande Lindholm Marcus, 
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Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, likviditetsgaranti

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Fiskrensbod i 

Käringsund

Motpart Ålands Turisminvest Ab

Beslut

Beslöts att inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för perioden 

2014-2020, åtgärdslinje 4 - Ökning av sysselsättningen och den territoriella 

sammanhållningen, avslå ansökan om stödfinansiering för projektet ”Fiskrensbod i 

Käringsund”. (83 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Eklund-Melander Jenny, 

Föredragande Stolt Ralf, 

Ärendemening Avbytarstöd 2020

Motpart

Beslut

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av kostnaderna för anlitande 

av privat anställd avbytare under ledighet upp till en nivå av 18 euro per timme, 

totalt 300 ersättningsberättigade timmar. Redovisning har inkommit över utbetald 

månadslön om 2.180 euro. Ersättningen för utgår från följande totalkostnader: 

Timlön 163 h/månad 13,37 €/h Pensionspremie 18,15 % 2,43 Sjukförsäkringsavgift 

1,34 % 0,18 Arpl 0,45 % 0,02 Semesterersättning och premie 1,67 € Grupp- liv- 

och olycksfallsförs. 0,87 % 0,12 17,79 € Kostnaderna understiger maxbeloppet av 

18 euro per timme och ersättningen blir därmed 300 timmar * 0,8 * 17,79 eller 

4.258,72 €. (150 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette, 

Föredragande

Ärendemening Tillstånd för specialtransporter

Motpart P&J Sandström

Beslut

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

utrustning, skick, användning och belastning beslöt Ålands landskapsregering att 

godkänna P&J Sandström dispens från gällande bestämmelser om maximal höjd hos 

fordon, i enlighet med de villkor som anges nedan. Tillståndet avser transport av 

rörspole. Transportens bredd är 3,40 meter, höjd är 4,95 meter, längd är 16,50 

meter och vikt 29 ton. Tillståndet gäller för; fordon JKT-885 med släpvagn DGX-

418. Tidpunkten för transporten äger rum 16.4.2020 kl. 5.30-15.00. Tidpunkten för 

transporten kan justeras i överenskommelse med Ålands Polismyndighet. 

Tidpunkten för transporten ska dock väljas så att den allmänna trafiken störs så lite 

som möjligt. Tillståndet avser rutten Landsväg nr 3 Långnäsvägen – landsväg nr 3 

Lemlandsvägen – landsväg nr 21 Rökerirondellen – landsväg nr 12 Sjukhusvägen – 

landsväg nr 11 Sjukhusrondellen – landsväg nr 1 Hammarlandsvägen – landsväg nr 

160 Skarpnåtövägen Villkor 1. Sökanden ska meddela Ålands polismyndighet, 

Alarmcentralen och väghållaren senast två dagar innan transport, om transporten 

och dess avvikande dimensioner 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.
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Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/Leader Projekt:Fisken ska fram 

(paraplyprojekt)

Motpart Lokalkraft Leader Åland rf

Beslut

Beslöts att inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för perioden 

2014-2020, unionsprioritering 4. Ökning av sysselsättningen och den territoriella 

sammanhållningen, godkänna rättelsen av den 6 september 2019 beslutade Leader 

Åland r.f.:s ändringsanhållan för projektet ”Fisken ska fram”. (82 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, likviditetsgaranti

Motpart Stalldalen Ab

Beslut
Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 100.000 euro 

(80 % garanti motsvarar 80.000 euro). (92 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Motpart Pointblank Retail Ab

Beslut
Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 200.000 euro 

(80 % garanti motsvarar 160.000 euro). (91 N1) 


