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Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2017-10-16 och 2017-10-16

Ärendemening
Ändring av användning av byggnad på fastigheten Ollas Gård 5:27, 

Lumparby, Lumparland

Motpart Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Karlsson Jonas,

Ärendemening Internationaliseringsstöd för exportmarknadsföring 2016

Motpart SAJ Instrument Ab

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 16.344,59 euro 

för utbetalning. (228 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening
Nationell medfinansiering Central Baltic Programmet 2014-2020 

Safely connected and sustainable smallport in Central Baltic Region

Motpart Föreningen Franciskus på Kökar r.f.

Beslut

Ålands landskapsregering den 19.6.2017 har mottagit meddelande 

från Ålandsbanken Abp om panträtt för ÅLR 2016/1579. Vidare 

konstateras att resterande utbetalningar av stöd skall utbetalas till 

meddelat konto. (231 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/Leader Åland 

Härbärget på Kökar fas 2

Motpart Föreningen Franciskus på Kökar r.f.

Beslut

Ålands landskapsregering har den 19.6.2017 har mottagit meddelande 

från Ålandsbanken Abp om panträtt för ÅLR 2016/1684. Vidare 

konstateras att resterande utbetalningar av stöd skall utbetalas till 

meddelat konto. (230 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,
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Ärendemening
Utlåtande av nybyggnad av växthus/djurstall på fastigheten Nilsasgård 

2:11, Norrby, Lemland

Motpart Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

Beslut

Kulturbyrån noterar de inkomna handlingarna till kännedom och 

önskar framföra följande: Större delen av Nilsasgård 2:11 berörs av 

anpassningskrav för kulturmiljö i gällande delgeneralplan och har även 

i kulturmiljöinventeringar utförda 1980 och 2014 angetts ha 

kulturhistoriska värden på grund av sina äldre byggnader och sitt läge 

i en välbevarad bykärna. Efter platsbesök 10.10.2017 kan kulturbyrån 

konstatera att det planerade växthuset/djurstallet kommer placerats 

väl i förhållande till den kringliggande känsliga kulturmiljön. Trots sin 

tilltagna storlek skulle byggnaden främst påverka det visuella 

intrycket av bykärnan från norr. Kringliggande byggnader och 

vegetation kommer skymma byggnaden när man rör sig i byn eller 

närmar sig den från söder. Vid platsbesöket meddelades kulturbyrån 

även att tillfälligt bygglov för byggnaden redan beviljats. Ett tillfälligt 

bygglov ligger i linje med vad kulturbyrån skulle föreslå för denna 

åtgärd. Kulturbyrån önskar dock framföra att om en permanent 

byggnad framgent planeras på platsen så bör denna anpassats efter 

de kringliggande byggnadernas utformning och material för att bättre 

harmoniera med den befintliga kulturmiljön.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Karlsson Jonas,

Beslut

Kulturbyrån noterar de inkommande handlingarna till kännedom och 

önskar framföra följande: Landskapsregeringen beviljade 1998 samt 

2008 bidrag för restaurering av lillstugan och förändringarna av 

byggnaden har därefter skett i samråd med dåvarande museibyrån. På 

inbjudan av fastighetsägaren genomförde museibyrån 13.2.2015 en 

besiktning av lillstugan där även de åtgärder som planerades för att 

möjliggöra caféverksamhet i lillstugan diskuterades och godkändes i 

enlighet med skyddsföreskrifterna i byggnadsminnesförklaringen. I 

besiktningsprotokollet framgår att man kom överens om att det 

befintliga golvet kunde bytas ut mot ett spåntat trägolv samt att 

sommarvatten och el kunde dras in. Man beslutade även att utrymmet 

kunde förses med löst stående, reversibel köks- och caféinredning. 

Åtgärderna bedömdes vara nödvändiga för att byggnaden skulle kunna 

användas. I protokollet har även antecknats att ÅMHM besiktigat 

byggnaden i detta skede och inte ställt ytterligare krav. Efter 

platsbesök 10.10.2017 kan kulturbyrån konstatera att de tidigare 

diskuterade ändringarna genomförts på ett antikvariskt godtagbart 

sätt och överensstämmer med byggnadsminnesförklaringens syfte. 

Kulturbyrån önskar även framföra att eventuella ytterligare 

byggnadsförändringar på grund av tekniska, säkerhets- eller 

tillgänglighetsmässiga krav som kan uppdagas i förliggande 

bygglovsprövning måste godkännas av Landskapsregeringen. Detta i 

enlighet med bestämmelserna i byggnadsminnesförklaringen. (177 

Um1, 24.6.1997)
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