
Diarienr. ÅLR 2016/5163 Reg.datum 28.6.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Diarienr. ÅLR 2016/2719 Reg.datum 8.4.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2016-06-29 och 2016-06-29

Föredragande Ekblom Björn, 

Ärendemening
Tillstånd för arbete eller åtgärder inom 
vägområde

Motpart Ålands telefonandelslag

Beslut

Med stöd av 65 § 1 mom. vägtrafiklag (1983:27) 
för landskapet Åland beslutar Ålands 
landskapsregering att tillfälligt, den 8.7.2016 kl. 
12-24, uppsätta vägmärke F1, Förbud mot 
fordonstrafik samt tilläggstavla med texten trafik 
till tomt tillåten då marknadsevenemang äger 
rum på bygdeväg 676 Båthusviksvägen, i by 
Wargata, Vårdö kommun. Vägmärket sätts upp 
på den norra sidan av vägen i körbanans riktning 
strax efter vändplan.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef 
tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Ärendemening
Beslut om trafikreglering under marknad i 
Båthusviken, Vargata, 2016

Motpart

17 cases found

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Byråchef 
tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas, 



Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag 
(1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland 
beviljas sökanden tillstånd för rörläggning på två 
platser genom landsväg nr 430 Pålsbölevägen i 
Finström kommun, i samband med att 
landskapsregeringens entreprenad för 
stabiliseringsfräsning verkställs. Tillståndet 
beviljas enligt i anhållan bifogad skiss och de 
villkor som anges nedan. Villkor 1. Sökanden ska 
ta kontakt med entreprenören Rolf Widman Ab, 
kontaktperson Erik Rosenberg telefon 
0408240570, för att koordinera arbetet. Den 
planerade åtgärden ska utföras i samband med 
stabiliseringsentrepenad som planeras verkställas 
under perioden 1.8–30.9.2016. Om så inte sker 
förfaller tillståndet. 2. Tomröret ska placeras så 
djupt att det inte skadas av normala 
vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte 
för eventuella skador, som kan åstadkommas på 
röret p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. 
Sökanden ska även ta kontakt med berörda 
ledningsägare för att säkerställa att ingen 
åverkan görs på befintliga ledningar i marken. 3. 
Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst 
samma skick som innan och i enlighet med 
anvisningar av väghållarens representant. Syn på 
platsen ska hållas såväl före som efter 
arbetsutförandet. Synen utförs av en 
representant från Infrastrukturavdelningen 
tillsammans med en representant för sökanden. 
4. Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla 
erforderliga åtgärder för skyddande av tomröret 
eller dennas anordningar ifall vägen byggs om, 
breddas, grundförbättras eller förses med 
trafikanordningar såsom vägmärken, 
vägbelysning eller dylikt. 5. Alla kostnader för 
arbetet betalas av sökanden. Sökanden svarar 
även för eventuella reparationskostnader av 
körbanor, vägslänter och diken, vilka föranleds 
av åtgärden, under fem års tid räknat från det att 
åtgärden avslutats.



Diarienr. ÅLR 2016/3201 Reg.datum 2.5.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Diarienr. ÅLR 2015/9426 Reg.datum 11.9.2015 Beslutsdatum  2016-06-29

Diarienr. ÅLR 2016/3030 Reg.datum 22.4.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Diarienr. ÅLR 2016/1529 Reg.datum 24.2.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Föredragande Karlberg Annelie, 

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Stallhagen Ab

Beslut
Beviljas ett bidrag som utgör 40 % av 
godtagbara kostnader för internationalisering, 
dock högst 22.000 euro. (229 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 
tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Karlberg Annelie, 

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Ålands Trädgårdshall Anl

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 
tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Cainby Ab

Beslut Förordnande nr 376 I1.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Föredragande

Ärendemening Biträdande ingenjör vid trafikbyrån

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Avdelningschef 
tjänstemannabeslut

Beslutande Karlman Niklas, 



Diarienr. ÅLR 2016/991 Reg.datum 8.2.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Diarienr. ÅLR 2016/992 Reg.datum 8.2.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Föredragande Helminen Mikko, 

Ärendemening Inventering av Kalmarnäs i Jomalakommun

Motpart Jomala kommun

Beslut

Fornlämningen Jo 5.23 är skyddad enligt LL 
(1965:9) om fornminnen och ska beaktas i 
detaljplanen. Kulturbyrån bedömer att den 
gällande detaljplanens planbestämmelse för 
fornminnesområdet SF-1 ”Fornminnesområde. 
Markägaren kan anhålla om att fornlämningen på 
markägarens bekostnad undersöks och 
undanröjs” kan kvarstå i den omarbetade 
detaljplanen. Även vid den inventeringen i 
planområdet dokumenterade kulturhistoriskt 
intressant lämningen (anläggning 1, 
stengärdesgård) bör beaktas i detaljplanen. 
Under förutsättning att ovanstående uppfylls 
finns inga antikvariska hinder för att 
detaljplanera området. Kulturbyrån ska ges 
möjlighet att granska utställt förslag till 
detaljplan. 

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 
Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Juslin Rainer, 

Föredragande Helminen Mikko, 

Ärendemening
Inventering av fastighet i Dalkarby by, Jomala 
kommun

Motpart Jomala kommun, kommunkansliet

Beslut

Beviljas ett bidrag som utgör 50 % av 
godtagbara kostnader för internationalisering, 
dock högst 12.500 euro för deltagande i Foodex-
Japan mässan tillsammans med Finpro. Då 
företaget deltar i av Arbets- och 
näringsministeriet organiserad 
exportmarknadsföring kan stöd beviljas till 50 % 
av de stödberättigade kostnaderna. (230 N1)

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 
Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Juslin Rainer, 



Diarienr. ÅLR 2016/5012 Reg.datum 21.6.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Diarienr. ÅLR 2016/5200 Reg.datum 29.6.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Beslut Ansökan godkänns.

Föredragande

Ärendemening Tjänstledighet

Motpart

Beslut
Kulturbyrån konstaterar, att inga antikvariska 
hinder finns för att stycka tomt för ett 
bostadshus i den östra delen av fastigheten.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Avdelningschef 
tjänstemannabeslut

Beslutande Karlman Niklas, 

Föredragande Helminen Mikko, 

Ärendemening
Antikvarisk bedömning av del av fastigheten 6:4 i 
Dalkarby, Jomala kommun

Motpart

Beslut

I enlighet med Jomala kommuns begäran 
planeras arkeologisk inventering på land i första 
hand för tre arbetsdagar. Ifall kulturbyrån utifrån 
resultaten från detta arbete anser att behovet för 
inventeringen är större, kommer kulturbyrån ha 
en överläggning med kommunen angående 
nödvändiga åtgärder för att lösa kvarstående 
inventeringsbehov. Kulturbyrån påpekar, att 
enligt Landskapslagen (1999:55) om fornminnen 
har Jomala kommun ansvar för att utreda om 
någon fast fornlämning, antingen på land eller i 
vatten, kommer att beröras. De delar av 
delgeneralplanen som berör vatten är alltså inte 
antikvariskt utredda eller godkända. Samtliga 
åtgärder i vattenområden som inte utretts för 
delgeneralplanen ska föregås av arkeologisk 
inventering då sådana åtgärder blir aktuella.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 
Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Juslin Rainer, 



Diarienr. ÅLR 2016/3201 Reg.datum 2.5.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Diarienr. ÅLR 2016/5201 Reg.datum 29.6.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Diarienr. ÅLR 2016/5098 Reg.datum 23.6.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Diarienr. ÅLR 2016/5125 Reg.datum 27.6.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Föredragande

Ärendemening Antikvarie

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 
Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Juslin Rainer, 

Föredragande

Ärendemening Enhetschef serviceenheten

Motpart

Beslut Förordnande nr 235 U1.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån 
Avdelningschef/Byråchef tjänstemannabeslut

Beslutande Nikula Vivan, 

Föredragande

Ärendemening Utredare/Jurist

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregerings Infrastrukturavdelning 
beslöt att anställa tillförordnad biträdande 
ingenjör vid trafikbyrån för perioden 15.8.2016-
14.8.2017.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 
Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Juslin Rainer, 

Föredragande

Ärendemening Biträdande ingenjör vid trafikbyrån

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Avdelningschef 
tjänstemannabeslut

Beslutande Karlman Niklas, 



Beslut

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat 
som Antikvarie inom byggnadsvård och 
samhällsplanering, vid utbildnings- och 
kulturavdelningen, under perioden 1.9.2016 – 
14.7.2017, med möjlighet till förlängning. 
Tjänsten är placerad vid kulturbyrån, enheten för 
kulturarvsförvaltning, placeringsort Kastelholm. 
Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning 
utövar förvaltning på de områden som enligt 
självstyrelselagen ska skötas av landskapet 
Åland. Till arbetsuppgifterna hör att ansvara för 
framtagande av antikvariska underlag för 
samhällsplanering, byggnadsantikvarisk 
rådgivning, dokumentation av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse, utredningar och 
informationsförmedling. Vidare ingår tillsyn, 
planering, dokumentation och uppföljning av vård- 
och underhållsåtgärder i landskapsregeringens 
kulturhistoriskt värdefulla fastighetsbestånd som 
förvaltas av Landskapets fastighetsverk. 
Behörighetskrav för tjänsten är avlagd 
högskoleexamen med lämplig inriktning, goda 
kunskaper inom det byggnadsantikvariska 
verksamhetsfältet samt B-körkort. God 
kännedom om relevant lagstiftning, kunskap och 
erfarenhet av arbete med ArcGIS samt 
erfarenhet av arbete med antikvariska underlag 
för samhällsplanering är meriterande. Lön enligt 
löneklass A 23 (f.n. 2 978 – 3 769 €/mån inkl. 
allmänt lönetillägg) Närmare upplysningar ger t.f. 
enhetschef Mikko Helminen, tel. +358 (0)18 25 
000 eller e-post: mikko.helminen@regeringen.ax. 
Ansökningshandlingarna skall vara Ålands 
landskapsregerings registratorskontor tillhanda 
senast den 5 augusti 2016 kl. 15.00 antingen i 
elektronisk form på adressen 
registrator@regeringen.ax eller per post på 
adressen Ålands landskapsregering, Pb 1060, AX-
22111 Mariehamn. Mariehamn den 28 juni 2016. 
Dnr ÅLR 2016/5125 Beslut nr 236 U1



Diarienr. ÅLR 2016/5125 Reg.datum 27.6.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Diarienr. ÅLR 2016/5126 Reg.datum 27.6.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Diarienr. ÅLR 2016/2983 Reg.datum 20.4.2016 Beslutsdatum  2016-06-29

Föredragande Helminen Mikko, 

Ärendemening
Utlåtande angående delgeneralplan av Kungsö by 
i Jomala kommun

Motpart Jomala kommun

Beslut Beviljas.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 
Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Juslin Rainer, 

Föredragande

Ärendemening Tjänstledighet 22-23.6.2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Avdelningschef 
tjänstemannabeslut

Beslutande Michelsson Bengt, 

Föredragande

Ärendemening Antikvarie

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen 
Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Juslin Rainer, 



Beslut

Kulturbyrån bedömer det nödvändigt att göra 
både en arkeologisk inventering och inventering 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer över planområdet för att skapa lämpligt 
kunskapsunderlag för delgeneralplanenering av 
Kungsö by. Om vattenområden kommer att 
planläggas vid delgeneralplanering, behöver 
kunskapsunderlaget till planen kompletteras med 
en marinarkeologisk utredning. Inventeringar och 
sammanställning av uppgifter kan utföras av 
kulturbyråns antikvarier så att uppgifterna 
kommer kommunen tillhanda senast 14.10.2016. 
Kostnadskalkylen för arkeologisk inventering av 
planområdet biläggs (1). Kulturbyrån ber Jomala 
kommun meddela om sitt godkännande av den 
bifogade kalkylen så att arbetet med 
inventeringen kan påbörjas. Kulturbyrån ska 
genast informeras om eventuell planläggning av 
vattenområden så att en kostnadskalkyl för en 
marinarkeologisk utredning kan göras och 
utredningen kan planeras och utföras under 
pågående fältsäsong.


