
Diarienr.  ÅLR 2020/9817 Reg.datum  11-12-2020 Beslutsdatum   2021-03-02

Diarienr.  ÅLR 2021/689 Reg.datum  25-01-2021 Beslutsdatum   2021-03-02

Diarienr.  ÅLR 2020/6699 Reg.datum  31-08-2020 Beslutsdatum   2021-03-02

Diarienr.  ÅLR 2020/9736 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum   2021-03-02

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-03-02 och 2021-03-02

11 cases found

Ärendemening Toleransstöd för säl 2019

Motpart

Beslut Beslöts utbetala 2.067,38 euro i ersättning för skador förorsakat av säl och skarv för år 2019 i enlighet 

med beslut av den 2 februari 2021. Återkrav om 1.846,02 euro enligt beslut dnr ÅLR 2018/9069 (1 

mars 2021) dras bort från beloppet. Belopp för utbetalning 221,36 euro. (78 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 

Ärendemening
Vägbyggnadsentreprenad för nybyggnad av gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Gottby-

Östanträsk

Motpart

Beslut

Med stöd av 65 § Vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att 

införa temporär hastighetsbegränsning om 50 km/h inom en del av entreprenadområdet över 

Svinryggen, enligt bifogad TA-plan, ”Vägbyggnadsentreprenad för nybyggnad av gång- och cykelväg, 

parallellt med landsväg nr 1, Gottby-Östanträsk” i Jomala och Hammarlands kommuner under tiden 

1.3.2021 – 19.3.2021. Från och med 20.3.2021 gäller tidigare beslut från den 11.1.2021.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Sundblom Anders, 

Ärendemening Byråsekreterare

Motpart

Beslut Utses.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Michelsson Bengt, 

Föredragande

Ärendemening Byråchef / miljöjurist

Motpart

Beslut Landskapsregeringen beslöt att inte bifalla ansökan.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Michelsson Bengt, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2019/9996 Reg.datum  30-12-2019 Beslutsdatum   2021-03-02

Diarienr.  ÅLR 2020/10161 Reg.datum  21-12-2020 Beslutsdatum   2021-03-02

Diarienr.  ÅLR 2020/10162 Reg.datum  21-12-2020 Beslutsdatum   2021-03-02

Diarienr.  ÅLR 2020/10177 Reg.datum  21-12-2020 Beslutsdatum   2021-03-02

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 Avtal Zoom-integrering

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering har beslutat förlänga avtalet med Itslearning AS för tiden 1.4.20221 – 

31.3.2022 gällande integrering av verktyget Zoom på lärplattformen Itslearning. Avtalet sägs upp från 

och med 31.3.2022. Kostnaderna för avtalet ersätts i sin helhet av utbildningsbyrån för året 2021 och 

belastar därmed inte skolorna under perioden.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2021/1606 Reg.datum  23-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-02

Diarienr.  ÅLR 2021/1510 Reg.datum  19-02-2021 Beslutsdatum   2021-03-02

Diarienr.  ÅLR 2021/1767 Reg.datum  01-03-2021 Beslutsdatum   2021-03-02

Ärendemening Anmälan om ändring/upphörande av ekologisk produktion

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen har beslutat godkänna Er anmälan om avbrott eller tillfälligt produktionsstopp 

från och med 1 mars 2021 - 1 januari 2022.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 

Ärendemening Aktör inom primärproduktion av foder Förändring av registreringsuppgifter

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen har den 2 mars 2021 beslutat godkänna Er anmälan om registrering som aktör 

inom primärproduktion av foder. 

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Danielsson Tina, 

Ärendemening Anmälan om elarbeten

Motpart Humlegården AB

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna Humlegården Ab i elentreprenörsregistret. Ålands 

landskapsregering beslöt att godkänna 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 Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Lindström Johnny, 


