
Diarienr.  ÅLR 2020/1887 Reg.datum  04-03-2020 Beslutsdatum   2020-06-24

Diarienr.  ÅLR 2020/5090 Reg.datum  16-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-24

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-06-24 och 2020-06-24

15 cases found

Ärendemening Dyktillstånd

Motpart Aboa Aquanauts ry

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

kulturmiljöenheten tjänstemannaföredragning

Beslutande

Föredragande Lindholm Marcus, Karlsson Jonas, 

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut

Villkorligt beslut. Sökandens yrkeskvalifikationer medför 

behörighet enligt 4 § 1 mom. 1 punkten i förordningen om 

behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 

(986/1998) att ge klassundervisning inom grundskolan, efter att 

sökanden har avlagt lämplighetsprov eller anpassningsperiod.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Rumander Annette, 



Diarienr.  ÅLR 2020/3775 Reg.datum  15-05-2020 Beslutsdatum   2020-06-24

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Ålands Elandelslag

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

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 

30.7.2020 – 02.08.2020. Tillståndet har beviljats på följande 

villkor: 1. Dykning inom Kökars kommun beläget vattenområde 

(Bilaga 3) 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.



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

vägar i landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja Ålands Elandelslag tillstånd att förlägga elledning inom 

vägområde längs landsväg nr 1 Eckerövägen i Eckerö kommun, 

enligt bifogad karta och de villkor som anges nedan. 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 elledningen 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 borrning genom väg placeras ledningen så 

djupt under dikesbotten och körbana så att den inte skadas av 

normala vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte för 

eventuella skador, som kan åstadkommas på ledningen 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. För anslutande vägar med belagd yta av asfalt ska metoden 

för genomföring vara borrning. Detta gäller vägar kommunen 

eller landskapet är väghållare för. Övriga vägar ska 

överenskommas med respektive väghållare. 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 

ledningen 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 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. 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 2020/5339 Reg.datum  23-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-24

Diarienr.  ÅLR 2020/5221 Reg.datum  17-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-24

Diarienr.  ÅLR 2020/3471 Reg.datum  06-05-2020 Beslutsdatum   2020-06-24

Diarienr.  ÅLR 2019/5582 Reg.datum  02-07-2019 Beslutsdatum   2020-06-24

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart Open Water Brewery

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 5.000 euro, av beviljad 

likviditetskredit. (637 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart SAJ Instrument Ab

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 50.000 euro, av beviljad 

likviditetskredit. (636 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Finansieringsansökan, tillfälligt likviditetsstöd

Motpart Rederiaktiebolaget Eckerö

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 540.000 euro, av 

beviljad likviditetskredit. (635 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr.  ÅLR 2020/5291 Reg.datum  22-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-24

Diarienr.  ÅLR 2020/3343 Reg.datum  30-04-2020 Beslutsdatum   2020-06-24

Diarienr.  ÅLR 2020/3805 Reg.datum  18-05-2020 Beslutsdatum   2020-06-24

Ärendemening Jordförvärv i Föglö

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening
Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, 

likviditetsgaranti

Motpart SAJ Instrument Ab

Beslut

Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om 

maximalt 250.000 euro (80 % garanti motsvarar 200.000 

euro). (639 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Transportstöd för färskvarutransporter

Motpart Sottunga andelshandel

Beslut

Beviljas 11.202,37 euro för verksamhetens kostnader för att 

trygga tillgången på färskvaror under januari-april 2020, under 

beaktande av tidigare beviljat och utbetalt stöd samt den 

redovisning av butikens faktiska kostnader som inlämnats till 

landskapsregeringen. (638 N1) 



Diarienr.  ÅLR 2020/4341 Reg.datum  01-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-24

Diarienr.  ÅLR 2020/4435 Reg.datum  02-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-24

Diarienr.  ÅLR 2020/4538 Reg.datum  03-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-24

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. 

Tillståndet gäller för sökanden som varit bosatt mindre än fem 

år i landskapet under förutsättning att fastigheten används av 

denne för fast bosättning. 

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd. 

Tillståndet gäller under förutsättning att följande villkor är 

uppfyllda: 1. Produktiv jordbruks- och skogsmark måste 

användas i produktivt syfte. Användningsändamålet får inte 

ändras utan tillstånd av landskapsregeringen. 



Diarienr.  ÅLR 2020/4720 Reg.datum  08-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-24

Diarienr.  ÅLR 2020/4815 Reg.datum  10-06-2020 Beslutsdatum   2020-06-24

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd. 

Landskapsregeringen konstaterar att då sökandena kommer att 

besitta fastigheten genom ett legoavtal är jordförvärvstillståndet 

giltigt för samma tidsperiod som legoavtalet är giltigt. Om 

legoavtalet i ett senare skede förnyas alternativt om sökandena 

i ett senare skede beslutar köpa fastigheten är sökandena 

tvungna 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. 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



Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd. 

Villkor 1. Fastigheten skall användas av sökanden för fast 

bosättning. 2. Sökanden får inte ändra fastighetens 

användningsändamål utan tillstånd av landskapsregeringen.


