
Diarienr.  ÅLR 2017/2852 Reg.datum  12-04-2017 Beslutsdatum   2017-04-24

Diarienr.  ÅLR 2017/2893 Reg.datum  12-04-2017 Beslutsdatum   2017-04-24

Diarienr.  ÅLR 2017/2953 Reg.datum  19-04-2017 Beslutsdatum   2017-04-24

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2017-04-24 och 2017-04-24

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening Tjänsteresa till Norge

Motpart

Beslut Godkänns.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Juslin Rainer,

Föredragande

Ärendemening Tjänsteresa till Helsingfors

Motpart

Beslut Godkänns.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Juslin Rainer,

Föredragande
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Beslut

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

om allmänna vägar i landskapet Åland beviljas 

sökanden tillstånd för rörläggning för vattenledning 

genom landsväg nr 640 Mångstektavägen i Finby, 

Sunds kommun, i samband med att 

landskapsregeringens entreprenad för 

stabiliseringsfräsning verkställs. Platsen för 

rörläggning är ca sektion 315. Tillståndet beviljas 

enligt de villkor som anges nedan. Villkor 1. 

Sökanden ska ta kontakt med entreprenören för att 

koordinera arbetet. Den planerade åtgärden ska 

utföras senast inom ett år från beslutsdatum. Om så 

inte sker förfaller tillståndet. 2. Röret ska placeras 

så djupt att det inte skadas av normala 

vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte för 

eventuella skador, som kan åstadkommas på röret 

och vattenledning p.g.a. normala 

vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även ta 

kontakt med berörda ägare av förläggda rör, kablar, 

ledningar eller andra anordningar för att säkerställa 

att ingen åverkan görs på dessa. 3. Utspetsningen 

ska göras 1:10 från en meters djup under 

beläggning. 4. 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. 5. 

Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla 

erforderliga åtgärder för skyddande av röret och 

vattenledningen, vilket inkluderar flyttning vid 

behov, ifall vägen byggs om, breddas, 

grundförbättras eller förses med trafikanordningar 

såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 6. För 

framtida lokalisering av vattenledningen ska den 

GPS-inmätas och levereras i DWG format. 

Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen 

för kännedom senast vid slutssyn av arbetet. 

Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med 

höjdsystemet N2000. 7. 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 2016/9485 Reg.datum  16-12-2016 Beslutsdatum   2017-04-24

Diarienr.  ÅLR 2017/2328 Reg.datum  22-03-2017 Beslutsdatum   2017-04-24

Ärendemening Tillstånd för väganslutning, Ny anslutning

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart Haga Kungsgård Lantbruk Ab

Beslut

Beviljades 26.400 euro i investeringsstöd för 

produktlager och vattenreningsanläggning för 

dricksvatten (omvänd osmos). (1197 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,
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Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) 

om allmänna vägar i landskapet Åland beslutar 

Ålands landskapsregering att godkänna sökandens 

ansökan om ny anslutning för bostadsändamål från 

fastighet 417-404-1-27 i Flaka, Lemlands kommun 

till bygdeväg nr 344 Herrövägen. Ansökan beviljas 

enligt i anhållan bifogad karta och de villkor som 

anges nedan. Villkor 1. Väganslutningen ska byggas 

så plant som möjligt i förhållande till den allmänna 

vägen, anslutningens släntlutning bör vara 1:2. Även 

vägtrumman skall följa denna släntlutning. 

Anslutningens körbanebredd ska byggas 4-6 meter 

bred. 2. Anslutningen ska på sökandens bekostnad 

förses med en vägtrumma med en inre diameter om 

minst 30 cm. Vägtrumman kan utgöras av plaströr 

(PEH-kvalitet) i SN8-klass eller motsvarande. 

Vägtrumman ska installeras enligt 

Infrastrukturavdelningens anvisningar och 

dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga 

skador uppstår för den allmänna vägen. Fordrar 

terrängförhållandena grövre vägtumma, ska detta 

överenskommas med Infrastrukturavdelningen. Om 

anslutningen byggs på en vattendelande plats 

behövs ingen vägtrumma. Sökanden ansvarar för 

tillsyn och skötsel vägtrumman samt att trumman 

hålls fri från snö och is, så att vatten kan rinna i 

vägdiket. 3. Den nya anslutningen ska förses med 

en ytbeläggning på en sträcka av minst 1,5 m. 

Anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen 

är utförd och anslutningen blivit godkänd av 

Infrastrukturavdelningen. 4. Den planerade åtgärden 

ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. 

Om så inte sker förfaller tillståndet. Vägområdet ska 

efter arbetet återställas till minst samma skick som 

innan och i enlighet med anvisningar av 

Infrastrukturavdelningens representant. Syn på 

platsen ska hållas såväl före som efter 

arbetsutförandet. Synen utförs av en representant 

från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. 5. Sökanden står för 

samtliga kostnader i samband med 

väganslutningsbyggandet och också för framtida 

underhåll av anslutningen. Eventuella skador som 

uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya 

anslutningen bekostas av sökanden. 6. I god tid 

innan arbetet påbörjas, ska sökanden meddela 

ledande vägmästare eller arbetsledare vid 

vägunderhållet för närmare anvisningar.



Diarienr.  ÅLR 2017/2478 Reg.datum  29-03-2017 Beslutsdatum   2017-04-24

Diarienr.  ÅLR 2017/3051 Reg.datum  24-04-2017 Beslutsdatum   2017-04-24

Diarienr.  ÅLR 2017/2690 Reg.datum  05-04-2017 Beslutsdatum   2017-04-24

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Föglö kommun

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening Kontrollant till Vårdöprojektet

Motpart

Beslut
Beslöts lediganslå en tillfällig tjänst som kontrollant 

för Vårdöbroprojekt vid vägnätsbyrån

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Beviljades 56.500 euro i investeringsstöd och 

56.500 euro i räntestödslån för byggande av 

ladugård för tjur- och kvigkalvar. (1196 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,
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Beslut

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

om allmänna vägar i landskapet Åland beviljas Föglö 

kommun tillstånd för rörförläggning för el och tele 

vid landsväg nr 700 Föglövägen och två trummor för 

värmekulvertrör vid gång- och cykelbana vid 

landsväg nr 700 Föglövägen i anslutning till 

kommunalväg nr 709 Nya Sintingsvägen, enligt i 

anhållan bifogad karta och de villkor som anges 

nedan. Villkor 1. Ledningarna ska placeras längs den 

yttre dikeskanten och så djupt under dikesbotten 

och körbana så att de inte skadas av normala 

vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte för 

eventuella skador, som kan åstadkommas på 

ledning p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. 

Sökanden ska även ta kontakt med berörda ägare 

av förläggda rör, kablar, ledningar eller andra 

anordningar för att säkerställa att ingen åverkan 

görs på dessa. 2. Den planerade åtgärden ska 

utföras senast inom ett år från beslutsdatum. Om så 

inte sker förfaller tillståndet. 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 ledningen 

eller dennas anordningar, vilket inkluderar flyttning 

vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, 

grundförbättras eller förses med trafikanordningar 

såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 5. 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. 

Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med 

höjdsystemet N2000. 6. Alla kostnader för arbetet 

betalas av sökanden. Sökanden svarar även för 

eventuella reparationskostnader av körbanor, 

vägslänter och diken, vilka föranleds av 

ledningsarbetet, under fem års tid räknat från det 

att åtgärden avslutats. 7. För närmare bestämning 

av tiden för arbetet och med arbetsutförandet 

sammanhängande åtgärder ska sökanden kontakta 

vägmästare vid vägunderhållet.



Diarienr.  ÅLR 2017/2690 Reg.datum  05-04-2017 Beslutsdatum   2017-04-24

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Föglö kommun

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Ekblom Björn,
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Beslut

Med stöd av 52 § 3 mom. landskapslag (1957:23) 

om allmänna vägar i landskapet Åland beslutar 

Ålands landskapsregering att godkänna sökandens 

ansökan gällande uppgrävning av anslutning, 

kommunalväg nr 709 Nya Sintingsvägen, till 

landsväg nr 700 Föglövägen i syfte att utföra 

grundförbättring av anslutningen i degerby, Föglö 

kommun. Ansökan beviljas enligt de villkor som 

anges nedan. Villkor 1. Väganslutningen ska byggas 

så plant som möjligt i förhållande till den allmänna 

vägen, anslutningens släntlutning bör vara 1:2. Även 

vägtrumman skall följa denna släntlutning. 2. 

Anslutningen ska förses med en vägtrumma med en 

inre diameter om minst 30 cm. Vägtrumman kan 

utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) i SN8-klass eller 

motsvarande. Vägtrumman ska installeras enligt 

Infrastrukturavdelningens anvisningar och 

dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga 

skador uppstår för den allmänna vägen. Fordrar 

terrängförhållandena grövre vägtumma, ska detta 

överenskommas med Infrastrukturavdelningen. Om 

anslutningen byggs på en vattendelande plats 

behövs ingen vägtrumma. 3. Anslutningen ska 

förses med en ytbeläggning på en sträcka av minst 

1,5 m. Anslutningen får inte tas i bruk innan 

ytbeläggningen är utförd. Anslutningen ska efter 

färdigställandet synas och godkännas av 

Infrastrukturavdelningen. 4. Den planerade åtgärden 

ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. 

Om så inte sker förfaller tillståndet. Vägområdet ska 

efter arbetet återställas till minst samma skick som 

innan och i enlighet med anvisningar av 

Infrastrukturavdelningens representant. Syn på 

platsen ska hållas såväl före som efter 

arbetsutförandet. Synen utförs av en representant 

från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. 5. Sökanden ansvarar 

för tillsyn och skötsel vägtrumman samt att 

trumman hålls fri från snö och is, så att vatten kan 

rinna i vägdiket. 6. Sökanden står för samtliga 

kostnader i samband med väganslutningsbyggandet 

och också för framtida underhåll av anslutningen. 

Eventuella skador som uppstår på den allmänna 

vägen p.g.a. den nya anslutningen bekostas av 

sökanden. 7. I god tid innan arbetet påbörjas, ska 

sökanden meddela ledande vägmästare Thomas 

Idman, telefon 0457 529 5060 eller arbetsledare 

Stefan Josefsson, telefon 0457 529 5048 för 

närmare anvisningar.



Diarienr.  ÅLR 2016/4989 Reg.datum  21-06-2016 Beslutsdatum   2017-04-24

Diarienr.  ÅLR 2017/1121 Reg.datum  07-02-2017 Beslutsdatum   2017-04-24

Diarienr.  ÅLR 2017/2599 Reg.datum  03-04-2017 Beslutsdatum   2017-04-24

Diarienr.  ÅLR 2017/1006 Reg.datum  02-02-2017 Beslutsdatum   2017-04-24

Ärendemening Tillstånd för väganslutning, Ny anslutning

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening Infrastrukturavdelningens semesterordning 2017

Motpart

Beslut Beslut att godkänna semesterordning 2017

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande

Ärendemening Museiguide

Motpart

Beslut Förordnande nr 80 U1.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Juslin Rainer,

Föredragande

Ärendemening Bilbesiktningstekniker vid Motorfordonsbyrån

Motpart

Beslut Förordnande 152 I1

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande
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Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) 

om allmänna vägar i landskapet Åland beslutar 

Ålands landskapsregering att godkänna sökandens 

ansökan om ny anslutning för lant- och skogsbruk 

från fastighet 736-402-2-21 i Bertby, Saltviks 

kommun till landsväg nr 590 Långbergsödavägen. 

Ansökan beviljas enligt i anhållan bifogad karta och 

de villkor som anges nedan. Villkor 1. 

Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i 

förhållande till den allmänna vägen, anslutningens 

släntlutning bör vara 1:2. Även vägtrumman skall 

följa denna släntlutning. Anslutningens 

körbanebredd ska byggas 4-6 meter bred. 2. 

Anslutningen ska på sökandens bekostnad förses 

med en vägtrumma med en inre diameter om minst 

30 cm. Vägtrumman kan utgöras av plaströr (PEH-

kvalitet) i SN8-klass eller motsvarande. 

Vägtrumman ska installeras enligt 

Infrastrukturavdelningens anvisningar och 

dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga 

skador uppstår på den allmänna vägen. Fordrar 

terrängförhållandena grövre vägtumma, ska detta 

överenskommas med Infrastrukturavdelningen. Om 

anslutningen byggs på en vattendelande plats 

behövs ingen vägtrumma. Sökanden ansvarar för 

tillsyn och skötsel vägtrumman samt att trumman 

hålls fri från snö och is, så att vatten kan rinna i 

vägdiket. 3. Den nya anslutningen ska förses med 

en ytbeläggning på en sträcka av minst 1,5 m. 

Anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen 

är utförd och anslutningen blivit godkänd av 

Infrastrukturavdelningen. 4. Den planerade åtgärden 

ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. 

Om så inte sker förfaller tillståndet. Vägområdet ska 

efter arbetet återställas till minst samma skick som 

innan och i enlighet med anvisningar av 

Infrastrukturavdelningens representant. Syn på 

platsen ska hållas såväl före som efter 

arbetsutförandet. Synen utförs av en representant 

från Infrastrukturavdelningen tillsammans med en 

representant för sökanden. 5. Sökanden står för 

samtliga kostnader i samband med 

väganslutningsbyggandet och också för framtida 

underhåll av anslutningen. Eventuella skador som 

uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya 

anslutningen bekostas av sökanden. 6. I god tid 

innan arbetet påbörjas, ska sökanden ta kontakt 

med ledande vägmästare eller arbetsledare vid 

vägunderhållet för närmare anvisningar.


