
Utskriftsdatum: 

2020-09-01

Diarienr. 
ÅLR 

2020/2946
Reg.datum  16-04-2020 Beslutsdatum   2020-08-31

Diarienr. 
ÅLR 

2020/6022
Reg.datum  05-08-2020 Beslutsdatum   2020-08-31

Diarienr. 
ÅLR 

2020/2847
Reg.datum  09-04-2020 Beslutsdatum   2020-08-31

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-08-31 och 2020-08-31

15 cases found

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus, 

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan, utökat likviditetsstöd

Motpart Khun Mom Restaurang

Beslut
Beviljas ett stöd om 20 %, dock högst 4.000 euro, av beviljad 

likviditetskredit. (729 N1, beslutsdag 28.8.2020)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Företagsinvestering för livsmedel

Motpart Karlvillas Ab

Beslut

Beviljas delfinansiering från Europeiska jordbruksfonden och Ålands 

landskapsregeringen inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogram 

för landskapet Åland 2014–2020 i enlighet med landskapslagen om 

finansiering av landsbygdsnäringar (ÅFS 2016:29). Beviljas en 

delfinansiering om 30 %, dock högst 10.026,00 euro. Beslutsdag 

28.8.2020.(Hyrrä-nummer: 13046)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr. 
ÅLR 

2020/4980
Reg.datum  15-06-2020 Beslutsdatum   2020-08-31

Diarienr. 
ÅLR 

2020/4981
Reg.datum  15-06-2020 Beslutsdatum   2020-08-31

Diarienr. 
ÅLR 

2020/5217
Reg.datum  17-06-2020 Beslutsdatum   2020-08-31

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus, 

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus, 

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus, 

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.



Diarienr. 
ÅLR 

2020/5294
Reg.datum  22-06-2020 Beslutsdatum   2020-08-31

Diarienr. 
ÅLR 

2020/5501
Reg.datum  26-06-2020 Beslutsdatum   2020-08-31

Diarienr. 
ÅLR 

2020/5513
Reg.datum  29-06-2020 Beslutsdatum   2020-08-31

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus, 

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus, 

Föredragande

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus, 

Föredragande



Diarienr. 
ÅLR 

2020/5539
Reg.datum  29-06-2020 Beslutsdatum   2020-08-31

Diarienr. 
ÅLR 

2020/6186
Reg.datum  12-08-2020 Beslutsdatum   2020-08-31

Ärendemening Anmälan om elarbeten Elarbete av engångskaraktär

Motpart

Beslut Ålands landskapsregering beslöt att anteckna sökanden i 

elentreprenörsregistret av engångskaraktär. Ålands 

landskapsregering beslöt att godkänna sökanden 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 Eriksson Sten, 

Föredragande Lindström Johnny, 

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Åkerblom Marcus, 

Föredragande



Diarienr. 
ÅLR 

2020/6243
Reg.datum  14-08-2020 Beslutsdatum   2020-08-31

Diarienr. 
ÅLR 

2020/5580
Reg.datum  01-07-2020 Beslutsdatum   2020-08-31

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Lemlands kommun

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Ärendemening Behörighetsintyg Elbehörighet 2

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering har konstaterat att innehavaren av 

behörighetsintyget uppfyller kraven i 68§ elsäkerhetslagen 

(1135/2016) att arbeta som ledare för elarbeten och driftsledare för 

elmateriel och elanläggningar för högst 1000 V växelspänning och 

1500 V likspänning inom landskapet Åland.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Eriksson Sten, 

Föredragande Lindström Johnny, 



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

vägar i landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att bevilja 

Lemlands kommun tillstånd att förlägga vattenledning genom 

bygdeväg nr 344 Herrövägen i Lemlands 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. Ledningen 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. 

Förläggning igenom väg (ett stycke genom BV 344) 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 

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 ledningen ska den 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 

2020/2246
Reg.datum  17-03-2020 Beslutsdatum   2020-08-31

Diarienr. 
ÅLR 

2018/10637
Reg.datum  19-12-2018 Beslutsdatum   2020-08-31

Ärendemening
Förordnande av senior rättssakkunnig vid regeringskansliets 

utvecklingsenhet

Motpart

Beslut Förordnande

Beslutande organ Regeringskansli Förvaltningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Eriksson John, 

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan skärgårdsstöd

Motpart

Beslut
Beviljas ett skärgårdsstöd i form av ett verksamhetsbidrag om 

maximalt 6.000 euro. (730 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 


