
Diarienr.  ÅLR 2017/2238 Reg.datum  20-03-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Diarienr.  ÅLR 2017/3542 Reg.datum  10-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Diarienr.  ÅLR 2017/3765 Reg.datum  17-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2017-05-18 och 2017-05-18

Ärendemening Tjänstledighet

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Michelsson Bengt,

Föredragande

Ärendemening Auktoriserad besiktningsman

Motpart

Beslut
Utfärdar behörighetsintyg för att fungera som 

auktoriserad besiktningsman.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli,

Föredragande Lindström Johnny,

Ärendemening Elsäkerhetsexamen

Motpart

Beslut

Beslut Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna 

dig i elsäkerhetsexamen enligt elsäkerhetslagen 

(1135/2016) 72 §. Besvär till detta beslut kan 

ansökas inom 30 dagar från erhållandedatum av 

beslutet. Ansökan skall inlämnas skriftligen till 

adressen Säkerhets- och Kemikalieverket, 

anläggnings- och gruvtillsynsmyndigheten, 

Universitetsgatan 38, 33100 Tammerfors. Examen: 

Elsäkerhetsexamen Eb2 den 20.04.2017

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli,

Föredragande Lindström Johnny,
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Diarienr.  ÅLR 2017/2691 Reg.datum  05-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Ärendemening Elarbeten, ändring

Motpart Olles El Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli,

Föredragande Lindström Johnny,

Motpart

Beslut Beviljas.

http://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist02.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Diarienr.  ÅLR 2017/2759 Reg.datum  07-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli,

Föredragande Nyberg Andreas,

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt att anteckna Olles El 

Ab i elentreprenörsregistret. Ålands 

landskapsregering beslöt även att godkänna Daniel 

Eriksson som verksamhetens ledare för elarbeten. 

Tidigare ledare för elarbeten är Olof Ålgars. Villkor 

Verksamheten får bedrivas under förutsättning att 

följande villkor iakttas: Vid elarbeten iakttas 

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av 

elsäkerhetslagen (2011:9), samt de stadganden och 

bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 

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 åländsk ellagstiftning och de där 

ingående författningarna inklusive de i 

säkerhetsexamen ingående publikationerna och 

andra publikationer som är relevanta för 

verksamheten, de arbetsredskap som är nödvändiga 

för verksamheten samt nödvändiga mätinstrument. 

Ytterligare skall entreprenören ha tillräckliga 

utrymmen med hänsyn till verksamhetens omfattning 

och ett permanent verksamhetsställe. Arbetslokal och 

erforderliga verktyg ska vara sådana som 

landskapsregeringen kan godkänna. Godkänd ledare 

för elarbeten är ansvarig för att villkoren 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.
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Diarienr.  ÅLR 2017/3265 Reg.datum  02-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Diarienr.  ÅLR 2017/2984 Reg.datum  21-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli,

Föredragande Nyberg Andreas,

Ärendemening Beslut med anledning av skadeanmälan

Motpart Patientförsäkringscentralen

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Lehtonen Olli-Pekka,

Föredragande

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd om 

högst 40 % av kostnaderna för installation av 

solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet uppgår 

preliminärt till högst 2.500 euro. Tilläggsvillkor 

Understödet betalas i allmänhet ut efter att arbetet 

har redovisats genom fakturor och bevis på erlagd 

betalning samt med fotografier som på ett lämpligt 

sätt illustrerar de installationer som har utförts. 

Åtgärden ska vara slutförd senast 1.9.2018. I det fall 

Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet ska 

även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.
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Diarienr.  ÅLR 2017/2987 Reg.datum  21-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Diarienr.  ÅLR 2017/3000 Reg.datum  21-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Ärendemening Auktoriserad besiktningsman

Motpart Ålands Elandelslag

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli,

Föredragande Lindström Johnny,

Ärendemening Elnätsinnehavare, projektanmälan

Motpart Mariehamns Elnät Ab

Beslut
Landskapsregeringen beslöt att anteckna anmälan till 

kännedom.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli,

Föredragande Lindström Johnny,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd om 

högst 40 % av kostnaderna för installation av 

solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet uppgår 

preliminärt till högst 2.500 euro. Tilläggsvillkor 

Understödet betalas i allmänhet ut efter att arbetet 

har redovisats genom fakturor och bevis på erlagd 

betalning samt med fotografier som på ett lämpligt 

sätt illustrerar de installationer som har utförts. 

Åtgärden ska vara slutförd senast 1.9.2018 I det fall 

Ni avser att koppla in anläggningen på elnätet ska 

även en bekräftelse som visar att anläggningen 

uppfyller elnätbolagets krav inlämnas till 

landskapsregeringen innan understödet utbetalas. 

Bekräftelsen kan t.ex. utgöras av en kopia av ett 

godkänt besiktningsprotokoll.

http://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist02.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
http://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist02.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Beslut

Utfärdar behörighetsintyg för att fungera som 

auktoriserad besiktningsman Villkor 

Landskapsregeringen har på grund av den inlämnade 

ansökan och med stöd av 24 § elsäkerhetslagen 

(410/1996 jämte ändring 220/2004) och 6 § 

elsäkerhetsförordningen (498/1996 jämte ändring 

323/2004) konstaterat, att ovan nämnda person 

uppfyller de krav som i elsäkerhetslagens 24 b § 

ställs på en auktoriserad besiktningsman för nedan 

nämnda besiktningsuppgifter. Personen ovan är 

berättigad att utföra certifieringsbesiktningar och 

periodiska besiktningar enligt handels- och 

industriministeriets beslut om ibruktagning och 

drivande av elanläggningar (517/1996 jämte ändring 

335/2004) på elanläggningar i fritidshus, bostadshus 

samt på elanläggningar av klasserna 1 och 2, som 

fungerar med högst 1000 V växelspännig eller högst 

1500 V likspänning. Förutom högspänningsutrymmen 

inbegriper behörigheten inte medicinalutrymmen och 

explosionsfarliga utrymmen. Utnämningen gäller med 

följande begränsningar och villkor: 1. 

besiktningsmannen iakttar i sin verksamhet de krav 

och förpliktelser som ställs på en auktoriserad 

besiktningsman i elsäkerhetslagen (410/1996 jämte 

ändring 220/2004) och i de med stöd av den 

utfärdade bestämmelserna samt de av Säkerhets- 

och Kemikalieverket (TUKES) meddelade 

anvisningarna, samt de särskilda krav som innefattas 

i författningar som utges av Ålands 

Landskapsregering, 2. besiktningsmannen iakttar i 

sin verksamhet de instruktioner denne givit och 

sörjer för att dessa i tillräcklig mån utvecklas och 

dokumenteras som sig bör, 3. besiktningsmannen 

sörjer för att de mät- och arbetsredskap som har 

samband med besiktningsverksamhet underhålls och 

dokumenteras som sig bör, 4. besiktningsmannen 

deltar i samarbete med andra auktoriserade 

besiktningsinstanser eller på något annat sätt 

försäkrar sig om att denne håller sig a` jour med 

besiktningsverksamhetens utveckling, tillämpliga 

standarder, föreskrifter och anvisningar, 5. 

besiktningsmannen sörjer för att ur verksamhetens 

synpunkt tillräcklig ansvarsförsäkring är kontinuerligt 

i kraft, 6. besiktningsmannen sörjer för sin operativa 

och ekonomiska oavhängighet av den som bygger 

eller innehar en elanläggning, 7. besiktningsmannen 

gör en omedelbar anmälan till 

Elsäkerhetsmyndigheten, (i landskapet Åland är 

elsäkerhetsmyndigheten Ålands Landskapsregering), 

om organisatoriska, operativa och andra förändringar 

som väsentligt hänför sig till uppfyllandet av kraven 

och förpliktelserna. 8. Besiktningsmannen tillställer 

Elsäkerhetsmyndigheten årligen ändamålsenliga 

uppgifter om sin verksamhet senast i slutet av mars 

efter att verksamhetsåret har upphört. Utnämningens 

giltighet upphör 5 år efter utfärdandedatum på vilken 

dag Elsäkerhetsmyndigheten skall senast kunna 

konstatera att också de praktiska 

besiktningsförfarandena är behöriga, innan 

utnämningen förnyas på ansökan. 

Elsäkerhetsmyndigheten kan annullera utnämningen 

om besiktningsmannen inte iakttar de nämnda 

begränsningarna och villkoren. Information TUKES – 

anvisning S3-15, Auktoriserade besiktningsmän (de 

förvaltningsuppgifter som enligt anvisningen sköts av 

TUKES i riket ska i landskapet skötas av 

landskapsregeringen).



Diarienr.  ÅLR 2015/10520 Reg.datum  16-10-2015 Beslutsdatum   2017-05-18

Diarienr.  ÅLR 2017/2253 Reg.datum  21-03-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Diarienr.  ÅLR 2017/3734 Reg.datum  16-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Ärendemening Beslut med anledning av skadeanmälan

Motpart Patientförsäkringscentralen

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och 

sjukvårdsbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Lehtonen Olli-Pekka,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart

Beslut

Beviljat Villkor 1. Fastigheten skall användas av 

sökanden för fast bosättning. 2. Sökanden får inte 

ändra fastighetens användningsändamål utan 

tillstånd av landskapsregeringen. 3. Sökanden ska till 

landskapsregeringen anmäla att avyttring skett 

gällande fastigheten Kyrkoby XIII:6 RNr 24:16 inom 

12 månader från detta besluts datum.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsbidrag Leader strategi för Åland 2015-

2020

Motpart Leader Åland r.f.

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/2997 Reg.datum  21-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Diarienr.  ÅLR 2016/1684 Reg.datum  01-03-2016 Beslutsdatum   2017-05-18

Diarienr.  ÅLR 2016/5761 Reg.datum  04-08-2016 Beslutsdatum   2017-05-18

Ärendemening Stöd ur europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart Ålands Fiskförädling Ab

Beslut

Landskapsregeringen har den 18 maj 2017 utifrån 

godkända stödberättigande utgifter beslutat 

godkänna en slutrat på 127.044,92 euro för 

utbetalning enligt överenskommelse. 

Landskapsregeringen 80.546,48 euro Europeiska 

havs- och fiskerifonden 2014-2020 (EHFF) 46.498,44 

euro (161 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Alopaeus Sara,

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-

finansiering/Leader Åland Härbärget på Kökar fas 2

Motpart Föreningen Franciskus på Kökar r.f.

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart Bostads Ab Miramare 2

Beslut

Beviljat Villkor 1. Bolaget ska ha sin hemort i 

landskapet Åland. 2. Minst två tredjedelar av 

styrelsens medlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt 

eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år 

tillbaka. 3. Markområdet ska användas för det i 

ansökan angivna syftet.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/2535 Reg.datum  30-03-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Diarienr.  ÅLR 2017/2819 Reg.datum  11-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Diarienr.  ÅLR 2017/2821 Reg.datum  11-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart Eson Fastigheter Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart Bostads Ab Miramare 1

Beslut

Beviljat Villkor 1. Bolaget ska ha sin hemort i 

landskapet Åland. 2. Minst två tredjedelar av 

styrelsens medlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt 

eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år 

tillbaka. 3. Markområdet ska användas för det i 

ansökan angivna syftet.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Lemland

Motpart Ålands Motorklubb r f

Beslut

Beviljat Villkor 1. Bolaget ska ha sin hemort i 

landskapet Åland. 2. Minst två tredjedelar av 

styrelsens medlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt 

eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år 

tillbaka. 3. Markområdet ska användas för det i 

ansökan angivna syftet.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/3812 Reg.datum  18-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Diarienr.  ÅLR 2017/2963 Reg.datum  19-04-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Diarienr.  ÅLR 2017/3828 Reg.datum  18-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer

Motpart

Beslut

På Åland medför sökandes lärarexamen, studier och 

arbetslivserfarenhet behörighet att verka som 

klasslärare i grundskolan samt som ämneslärare i 

svenska i grundskolans årskurs 1-6.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Juslin Rainer,

Föredragande Storfors Elisabeth,

Ärendemening Elnätsinnehavare, projektanmälan

Motpart Mariehamns Elnät Ab

Beslut
Landskapsregeringen beslöt att anteckna anmälan till 

kännedom.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Paaso Lilli,

Föredragande Lindström Johnny,

Ärendemening Tjänsteresa till Helsingfors 23-24.5-2017

Motpart

Beslut Godkänns.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Michelsson Bengt,

Föredragande

Beslut

Beviljat Villkor 1. Bolaget ska ha sin hemort i 

landskapet Åland. 2. Minst två tredjedelar av 

styrelsens medlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt 

eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år 

tillbaka. 3. Markområdet ska användas för det i 

ansökan angivna syftet.
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Diarienr.  ÅLR 2017/3305 Reg.datum  03-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Diarienr.  ÅLR 2017/3364 Reg.datum  04-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Diarienr.  ÅLR 2017/3380 Reg.datum  05-05-2017 Beslutsdatum   2017-05-18

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart Nora-Hus Ab

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart Kraftnät Åland Ab

Beslut

Beviljat Villkor 1. Bolaget ska ha sin hemort i 

landskapet Åland. 2. Minst två tredjedelar av 

styrelsens medlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt 

eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år 

tillbaka. 3. Markområdet ska användas för det i 

ansökan angivna syftet.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Brändö

Motpart Södra Brändö Turistservice

Beslut

Beviljat Villkor 1. Bolaget ska ha sin hemort i 

landskapet Åland. 2. Minst två tredjedelar av 

styrelsens medlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt 

eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år 

tillbaka. 3. Markområdet ska användas för det i 

ansökan angivna syftet.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin,

Föredragande
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Beslut

Beviljat Villkor 1. Bolaget ska ha sin hemort i 

landskapet Åland. 2. Minst två tredjedelar av 

styrelsens medlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt 

eller ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år 

tillbaka. 3. Markområdet ska användas för det i 

ansökan angivna syftet.


