Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2017-12-21 och 2017-12-21

Diarienr.

ÅLR 2017/9708

Reg.datum

20-12-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2017-12-21

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2017

Motpart
Beslöts godkänna ansökan för 75 timmar (15 dagar). (3623
N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/9708

Reg.datum

20-12-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2017-12-21

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2017

Motpart

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av
kostnaderna för anlitande av privat anställd avbytare under
ledighet. Ersättning betalas för en arbetstid omfattande 15
dagar och 5 timmar per dag. Ersättningen utgår från följande
totalkostnader: Grundlön 13,00 € Pensionspremie 18,64 %
2,42 Socialskyddsavgift 1,08 % 0,14 Arpl 0,80 % 0,10
Gruppliv- och olycksfall 1,07 % 0,14 15,80 € Redovisning har
inkommit. Ersättning utgår med 80 % av löne- och
lönebikostnader 15,80 euro eller 11,81 euro per timme. Den
sökande har beviljats stöd för 75 timmar ledighet, vilket ger
75 timmar * 12,64 euro eller 948 euro

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/601

Reg.datum

23-01-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Avbytarstöd 2017

2017-12-21

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av
kostnaderna för anlitande av privat anställd avbytare under
ledigheten. Ersättning betalas för maximalt 300 timmar för en
högsta kostnad av 16 euro per timme. Avbytare Timantal 62 h
Timlön inkl OB-tillägg 13,80 €/h Pensionsavgift 18,54 % 2,56
Socialskyddsavgift 1,08 % 0,14 Arpl 0,80 % 0,11 16,61 €
Redovisning har inkommit. Ansökan berör de återstående
tidigare icke uttagna 62 timmarna. OB-tillägg räknas inte som
separata timmar, utan innebär endast en högre timkostnad,
som inkluderas i de redovisade utgifterna. Kostnadstaket
uppnås därmed och ersättning utgår till 80 procent. 62 timmar
* 0,8 * 16,00 € eller 793,60 € Ni har därmed utnyttjat hela
Ert berättigade stöd.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/6664

Reg.datum

31-08-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2017-12-21

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2017

Motpart
Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av
kostnaderna för anlitande av privat anställd avbytare under
ledigheten. Redovisning har inkommit. Timlönen når i Ert fall
över kostnadstaket på 16 euro per timme, varför
lönebikostnaderna inte behöver redovisas i beslutet.
Ersättning utbetalas för 75 timmar. Ersättningen blir därmed
75 timmar * 0,8 * 16 euro eller 960 euro.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/9702

Reg.datum

20-12-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Hägglund Camilla,

2017-12-21

Föredragande
Examensprov för ansvarig föreståndare för handel med
pyrotekniska produkter

Ärendemening
Motpart

Efter att ni den 8 december 2017 genomgått ett examensprov
för ansvarig föreståndare för handel med pyrotekniska
produkter konstaterar landskapsregeringen att ni i provet
erhållit sammanlagt 38 poäng. Då det erfordras minst 35
poäng för att bli godkänd i provet konstateras att ni blivit
godkänd. Ni innehar därmed sådana kunskaper om
pyrotekniska varors egenskaper och de regler som gäller
handel, upplagring och användning av sådana att ni är behörig
att verka som ansvarig föreståndare för handel med
pyrotekniska artiklar. Intyget är i kraft till den 8 december
2027.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/8854

Reg.datum

20-11-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2017-12-21

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2017

Motpart
Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av
kostnaderna för anlitande av privat anställd avbytare under
ledighet. Ersättning utbetalas för maximala kostnader av 16
euro per timme. Redovisning har inkommit. Då redan
timlönen uppgår till 16 euro, behövs inte ytterligare
redovisning av lönebikostnader. Kostnaderna ersätts med 0,8
* 300 timmar * 16 euro per timme eller 3.840 euro.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/9717

Reg.datum

20-12-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Hägglund Camilla,

2017-12-21

Föredragande
Examensprov för ansvarig föreståndare för handel med
pyrotekniska produkter

Ärendemening
Motpart

Efter att ni den 8 december 2017 genomgått ett examensprov
för ansvarig föreståndare för handel med pyrotekniska
produkter konstaterar landskapsregeringen att ni i provet
erhållit sammanlagt 36 poäng. Då det erfordras minst 35
poäng för att bli godkänd i provet konstateras att ni blivit
godkänd. Ni innehar därmed sådana kunskaper om
pyrotekniska varors egenskaper och de regler som gäller
handel, upplagring och användning av sådana att ni är behörig
att verka som ansvarig föreståndare för handel med
pyrotekniska artiklar. Intyget är i kraft till den 8 december
2027.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/9718

Reg.datum

20-12-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Hägglund Camilla,

2017-12-21

Föredragande
Examensprov för ansvarig föreståndare för handel med
pyrotekniska produkter

Ärendemening
Motpart

Efter att ni den 8 december 2017 genomgått ett examensprov
för ansvarig föreståndare för handel med pyrotekniska
produkter konstaterar landskapsregeringen att ni i provet
erhållit sammanlagt 45 poäng. Då det erfordras minst 35
poäng för att bli godkänd i provet konstateras att ni blivit
godkänd. Ni innehar därmed sådana kunskaper om
pyrotekniska varors egenskaper och de regler som gäller
handel, upplagring och användning av sådana att ni är behörig
att verka som ansvarig föreståndare för handel med
pyrotekniska artiklar. Intyget är i kraft till den 8 december
2027.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/9752

Beslutande organ

Reg.datum

20-12-2017 Beslutsdatum

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

2017-12-21

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Sommarström Hanna,

Ärendemening

Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Ålands Elandelslag

Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om
allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands
landskapsregering att bevilja Ålands Elandelslag tillstånd för
grävning inom vägområde för rörläggning för elledning längs
landsväg 1 Hammarlandsvägen i Kattby, Hammarlands
kommun, enligt till anhållan bifogad karta och de villkor som
anges nedan. Villkor 1. Rör och ledningar 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 förlagda rör, kablar, ledningar eller
andra anordningar för att säkerställa att ingen åverkan görs
på dessa. 2. Den till anhållan bifogade trafikanordningsplanen
(TA-plan) ska följas. 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 åtgärden utfördes och enligt
eventuella anvisningar från väghållarens representant. Därför
ska en försyn på platsen hållas innan arbetsutförandet och en
slutsyn ska hållas i direkt anslutning till åtgärdens
färdigställande. De båda synerna 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
ledningar 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 ledande vägmästare eller arbetsledare vid
vägunderhållet.

Diarienr.

ÅLR 2017/3454

Reg.datum

08-05-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Avbytarstöd 2017

2017-12-21

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av
kostnaderna för anlitande av privat anställd avbytare under
ledigheten. Ersättning betalas för maximalt 75 timmar för
maximala kostnader av 16 euro per timme. Ersättningen utgår
från följande totalkostnader: Grundlön 13,00 €
Pensionspremie 18,64 % 2,42 Socialskyddsavgift 1,08 % 0,14
Arpl 0,80 % 0,10 Gruppliv- och olycksfall 1,07 % 0,14 15,80 €
Redovisning har inkommit. Kostnaden som ersätts per timme
är 80 % av 15,80 euro euro, eller 12,64 euro per timme.
Ersättning utbetalas för 75 timmar vilket blir 948 euro.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/9753

Reg.datum

21-12-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2017-12-21

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2017

Motpart
Beslöts godkänna ansökan för 300 timmar (30 dagar). (3665
N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/9753

Reg.datum

21-12-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2017-12-21

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2017

Motpart

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av
kostnaderna för anlitande av avbytare för ledighet omfattande
300 timmar. Ersättning nu erhållas för en högsta kostnad av
16 euro per timme, då ersättningen gäller en anställd.
Redovisning har inkommit. Ersättningen utgår från följande
totalkostnader: Timlön 14,00 €/h Pensionspremie 24,79 - 6,15
= 18,64 % 2,61 Socialskyddsavgift 1,08 % 0,15 Arpl 0,80 %
0,11 Gruppliv- och olycksfall 1,07 % 0,15 16,92 € Den
maximala timkostnaden för vilken ersättning utgår är 16 euro
per timme (§ 5). De ersatta timkostnaderna blir därmed 12,80
euro och den totala ersättningen 300 timmar * 12,80 € eller
3.840 €

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/4401

Reg.datum

05-06-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

POD Entertainment Ab

Beslut

Beviljas, enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som utgör
50 % av godtagbara kostnader för internationalisering, dock
högst 1.709 euro. (281 N1)

2017-12-21

Diarienr.

ÅLR 2017/5348

Reg.datum

28-06-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

Mercedes Chocolaterie/ Café lugn & ro Ab

Beslut

Beviljas, enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som utgör
50 % av godtagbara kostnader för internationalisering, dock
högst 10.069 euro. (282 N1)

Diarienr.

ÅLR 2017/9644

Reg.datum

18-12-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2017-12-21

2017-12-21

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2018

Motpart
Beslöts godkänna ansökan för 300 timmar (30 dagar). (3666
N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/9647

Reg.datum

19-12-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Loumann Annette,

2017-12-21

Föredragande
Ärendemening

Avbytarstöd 2018

Motpart
Beslöts godkänna ansökan för 75 timmar (15 dagar). (3667
N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2016/8427

Reg.datum

04-11-2016 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Åkergård Kenneth,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

Ab Rafael

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja
136.033,88 euro för utbetalning. (287 N1)

2017-12-21

Diarienr.

ÅLR 2017/3644

Reg.datum

12-05-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Holmström Sue,

Ärendemening

Retroaktivt godkännande av skifte som ekologiskt godkänd

2017-12-21

Motpart
Landskapsregeringen har beslutat att godkänna ansökan om
retroaktivt godkännande av det passiverade skiftet 170-0097374 Eklunds Nyäng 0,42 ha som ekologiskt odlat.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/5195

Reg.datum

22-06-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Löndahl Viveka,

Föredragande

Helminen Mikko,

Ärendemening

Utlåtande gällande skydd enligt fornminneslagen vid
planläggning av Lökskärsberget

Motpart

Mariehamns Stad

2017-12-21

Beslut

Med anledning av den färdigställda arkeologiska utredningen
inom det aktuella planområdet samt av iakttagelserna gjorda
över områdets kulturhistoriska och landskapsmässiga värden
önskar kulturbyrån framföra följande: Inom det aktuella
planområdet finns fem fasta fornlämningar. Därtill har en fast
fornlämning som tidigare dokumenterats i områdets
nordligaste del ha blivit förstörd vid exploatering av området.
Inom de delar av aktuella projekteringsområdet i
Lökskärsberget som i Mariehamns stads riktgivande
generalplan stipuleras för småhusdominerad
bostadsbebyggelse (BS-1) finns två fasta fornlämningar: Ma
17 (lämningar efter en kanonställning, två luftvärnsställningar
och en maskingevärsnäste eller eldledningsvärn från andra
världskriget) samt Ma 30 (ett gravröse från äldre järnåldern).
Inom den omgivande ytan stipulerad i generalplanen som
rekreationsområde (R), finns tre fasta fornlämningar: Ma 10
(ett förhistoriskt gravröse som även använts som fundament
för strålkastarställning under andra världskriget), Ma 14
(lämningar efter en bunker och tillhörande terrassering från
både första och andra världskriget) samt Ma 15 (lämningar
efter en fullbordad och en påbörjad bunkerkonstruktion från
första respektive andra världskriget). Som resultat av den
arkeologiska inventeringen har fornlämningarnas utbredning i
plan reviderats och presenteras, som bilagorna 1 och 2. Fasta
fornlämningar är fredade enligt 1 § i Landskapslagen
(1999:55) om fornminnen. Planläggning av ytor väster om
den befintliga vägen för bostadsbebyggelse i enlighet med
generalplanen förutsätter att exploatören anhåller Ålands
landskapsregering om tillstånd att få rubba de berörda
fornlämningarna. Innan ett slutgiltigt tillstånd för rubbande
kan ges måste de berörda fornlämningarna undersökas
arkeologiskt. Kostnaderna för arkeologiska undersökningar
faller till exploatören. Kulturbyrån önskar framföra, att
området runt om lämningarna efter bunkrarna i bergets
nordöstra del (Ma 14 och Ma 15), ett gravröse/fundament för
strålkastartornet (Ma 10) strax öster om vägen samt
lämningen efter kanonställning för en 75 mm fältkanon (del
av Ma 17) strax väster om vägen ska bevaras i kommande
stadsplan som en del av parkområde alternativt
rekreationsområde. Detta för att möjliggöra förståelsen för
områdets betydelse både under första och andra världskriget
och olika militära lämningarnas sammanhang med varandra
och dess läge i terrängen. Kulturbyrån önskar även framföra,
att såväl de äldre stugorna närmast fiskehamnen och
sommarstugorna från 1960- till 1980-talet på Lökskärsberget
är välbevarade representanter för de småskaliga sportstugesommarstugebebyggelse som uppfördes under 1900-talets
mitt. Dessa typer av byggnader besitter på grund av sin
arkitektur och sitt socialhistoriska sammanhang ett
kulturhistoriskt värde och bör därför så långt som möjligt
bevaras i det kommande utkastet för detaljplan över området.
Idag når man Lökskärsberget via en smal grusad väg som
leder upp på berget från söder. I det fall planläggningen
kräver en utbyggnad av denna väg måste även påverkan på
det välhävdade ängslandskap och de äldre kulturmiljö och
jordbruksbyggnader som vägen passerar i söder beaktas.
Kulturbyrån förutsätter med stöd av 30 § i Plan- och
bygglagen (2008:102) och 8 § i Plan- och byggförordning
(2008:107) för Landskapet Åland att byrån ges tillfälle till
samråd och att yttra sig skriftligen om ett utkast till den
beredda stadsplanen innan den ställs ut. Syftet med detta
hörande är att förbättra beslutsunderlag och ge kulturbyrån en
möjlighet till att bidra till hållbar utveckling av
markanvändning i området. Rapporten över den arkeologiska
inventeringen tillställs Mariehamns stads
stadsarkitektkontoret, som bilaga 3. Digital GIS-material över
fornlämningarnas utbredning skickas till stadsarkitektkontoret
per e-post.

Diarienr.

ÅLR 2017/8195

Reg.datum

26-10-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för
kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande

Helminen Mikko,

Föredragande

Schröder Tim,

Ärendemening

Tillstånd för ingrepp i eller vid fornlämning

Motpart

IP-Connect Ab

Beslut

Kulturbyrån antecknar informationen till kännedom och avger
utlåtande enligt följande: Kulturbyrån kan ur antikvariskt
perspektiv godkänna den presenterade planen för nedgrävning
av optofiber under förutsättning att personal från kulturbyrån
ska ha möjlighet att övervaka arbetet, då grävningen når fram
till gravfält Jo 28.3 och ska vid behov ges möjlighet att
tillfälligt avbryta det för dokumentation. Fornlämningar får
inte skadas i samband med körning av fordon på området.
Inom området för Jo 28.3 finns i de södra delarna en gravhög
nära vägen (gravhög 2). Denna får inte skadas och skall
undvikas helt då grävning för kabeln sker. Kulturbyrån ska
kontaktas minst en vecka innan planerat arbete i närheten av
fast fornlämning Jo 28.3 ska inledas för att ha beredskap att
övervaka arbetet och för att kunna ge närmare upplysning om
fornlämningens kända utbredning.

2017-12-21

