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Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-05-15 och 2020-05-15

6 cases found

Ärendemening
Inventering enligt ramavtal av majviva och grusviva på 

Åland

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Abrahamsson David, 

Föredragande

Ärendemening
Tillstånd att forska fjärilar med hjälp av automatfällor i 

Brändö kommun 2020-2024

Motpart LSAB Suomi Oy

Beslut

Landskapsregeringen bifaller ansökan.  Områden som 

tillståndet gäller är: - Jurmo (KKJ: 67269, 31748) - 

Skjutbanan på Söderholmen (KKJ: 67187, 31743) - 

Torsholma (KKJ: 67088, 31729) - 

Återvinningscentralen på Korsö (KKJ: 67167, 31695) 

Det förutsätts att ägaren till respektive område har 

gett sitt medgivande i enlighet med vad som anges i 

ansökan, om så ej är fallet kommer tillståndet att 

återkallas. Resultaten från forskningen ska årligen 

återrapporteras till landskapsregeringen i form av en 

skriftlig rapport som delges senast den 30 november 

varje år under tillståndets ikraftvarande. Eventuella 

förekomster av glasörtsäckmal (Coleophora 

salicorniae) och glasörtsmåstävmal (Scrobipalpa 

salicorniae) bör även inrapporteras fortlöpande i 

händelse av att de påträffas. Kopior och särtryck av de 

färdiga, publicerade rapporter som baserar sig på 

resultaten ska tillhandahållas landskapsregeringen. I 

händelse av att materialet inte används för egen 

publiceringsverksamhet bör det vid behov delges för 

vetenskapligt ändamål. Landskapsregeringen 

förbehåller sig rätten att återkalla tillståndet om det 

framkommer att verksamheten är skadlig för hotade 

eller fridlysta arter eller bedrivs med avvikelse från 

tillståndets villkor. För att undvika olycksfall är det 

viktigt att elkablarna är anpassade för utomhusbruk 

och att utrustningen är ändamålsenlig. Tillståndet är i 

kraft till och med 31.12.2024.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Abrahamsson David, 

Föredragande
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Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening
Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, 

likviditetsgaranti

Motpart Finnö Stugby Ab

Beslut

Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit 

om maximalt 60.000 euro (80 % garanti motsvarar 

48.000 euro). (158 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening
Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, 

likviditetsgaranti

Motpart Concept II Ab

Beslut

Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit 

om maximalt 100.000 euro (80 % garanti motsvarar 

80.000 euro). (157 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslutar anta Albus 

Luontopalvelut Oy:s offert gällande inventering av 

majviva och grusviva på Åland. Kostnaderna, 

sammanlagt 14 138,00 euro ska belasta konto 44000, 

vetenskaplig uppföljning och övervakning av Natura 

2000-områden. Särskild vikt kommer läggas vid att 

rapporten författas på en klar, korrekt svenska.
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Ärendemening
Implementering av lag och läroplan i barnomsorg och 

grundskola

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt 15.5 2020 att ge ut 

anvisningar för förvekligande av tutorverksamheten i 

grundskolan från och med läsåret 2020-2021

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Halme-Wiklund Katarina, 

Ärendemening
Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, 

likviditetsgaranti

Motpart Åland Hotel Group ÅHG Ab

Beslut

Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit 

om maximalt 1 miljon euro (80 % garanti motsvarar 

800.000 euro). (159 N1) 


