
Diarienr.  ÅLR 2017/8618 Reg.datum  09-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/9051 Reg.datum  27-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/8817 Reg.datum  16-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-01-10 och 2018-01-10

Ärendemening Hyreshöjning

Motpart Vårdö kommun

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att godkänna en hyreshöjning om 1,4 

procent, så att hyran efter höjningen uppgår till högst 8,67 

euro/m2 för hyresbostäderna kallade radhus 1 och 2 på Strömsby 

bostadsområde i Löfö by, Vårdö kommun. Hyreshöjningen träder i 

kraft tidigast två månader efter ingången av den 

hyresbetalningsperiod som följer närmast på den period då 

meddelandet lämnades till hyresgästerna.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Föredragande Nyberg Andreas,

Ärendemening Hyreshöjning Förhandsbesked om att flytta lån

Motpart Strömsby Fastighets Ab

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att godkänna en hyreshöjning om 1,4 

procent, så att hyran efter höjningen uppgår till högst 6,95 

euro/m2 för hyresbostäderna tillhörande Strömsby fastighets Ab i 

Vargata by, Vårdö kommun. Hyreshöjningen träder i kraft tidigast 

två månader efter ingången av den hyresbetalningsperiod som 

följer närmast på den period då meddelandet lämnades till 

hyresgästerna.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Föredragande Nyberg Andreas,

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar er räntestöd för ett bostadslån som 

utbetalats av er i stöd av bostadssparavtal åt ovan nämnda 

bostadsspardeponent. Landskapsregeringen beslutade vidare att 

utbetala en bostadssparpremie om 3.000 euro till 

bostadsspardeponenten.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Föredragande Nyberg Andreas,
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Diarienr.  ÅLR 2017/8823 Reg.datum  16-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2016/7065 Reg.datum  21-09-2016 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/7359 Reg.datum  27-09-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2015/9542 Reg.datum  17-09-2015 Beslutsdatum   2018-01-10

Ärendemening Finansieringsansökan

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening Hyreshöjning

Motpart Deab fastighet Ab

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att godkänna en hyreshöjning om 

högst 10 procent, så att hyran efter höjningen uppgår till högst 

8,48 euro/m2 (medelhyra) för hyresbostäderna på Björkvägen 29 i 

Godby, Finström. Hyreshöjningen träder i kraft tidigast två 

månader efter ingången av den hyresbetalningsperiod som följer 

närmast på den period då meddelandet lämnades till 

hyresgästerna.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Föredragande Nyberg Andreas,

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att förlänga tiden för slutförande av 

installationsåtgärder för Er solcellsanläggning till 31.8.2018. Till 

övriga delar gäller beslutet fattat 17.10.2016 i samma ärende.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Föredragande Nyberg Andreas,

Ärendemening Hyreshöjning

Motpart Eckerö kommun

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att godkänna en hyreshöjning om 5 

cent/m2, så att hyran efter höjningen uppgår till högst 6,53 

euro/m2 för hyresbostäderna Ekebo i Storby, Eckerö kommun. 

Hyreshöjningen träder i kraft tidigast två månader efter ingången 

av den hyresbetalningsperiod som följer närmast på den period då 

meddelandet lämnades till hyresgästerna.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå tjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Föredragande Nyberg Andreas,
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Diarienr.  ÅLR 2017/6211 Reg.datum  15-08-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/6212 Reg.datum  15-08-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2018/239 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2018/240 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Eckerö kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Brändö kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 542,10 euro 

för utbetalning. (10 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 573,60 euro 

för utbetalning. (9 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Motpart Moss Sea Ab Hotel Svala

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 4.503,89 euro 

för utbetalning. (8 N1)
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Diarienr.  ÅLR 2018/241 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2018/242 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2018/243 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2018/244 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Hammarlands kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Geta kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Föglö kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Finströms kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,
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Diarienr.  ÅLR 2018/245 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2018/246 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2018/247 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2018/248 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Lemlands kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Kökars kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Kumlinge kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Jomala kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,
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Diarienr.  ÅLR 2018/249 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2018/252 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2018/254 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2018/255 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Sunds kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Sottunga kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Saltviks kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Lumparlands kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,
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Diarienr.  ÅLR 2018/256 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2018/257 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2018/262 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2018/231 Reg.datum  09-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Ärendemening

Överenskommelse mellan Jord- och skogsbruksministeriet och 

Ålands landskapsregering angående förfarandet vid det årliga 

avslutandet av den Europeiska havs- och fiskerifondens operativa 

program för Finland

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering och jord- och skogsbruksministeriet har 

överenskommit om förfarandet vid det årliga avslutandet av den 

Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 

enligt bilaga.

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Eklund-Melander Jenny,

Föredragande

Ärendemening Landskapsandelar för kultur och medborgarinstitut

Motpart

Beslut
För finansiering av ovan rubricerade verksamheter beviljas 

kommunerna landskapsandel enligt kalkylerade grunder.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka,

Föredragande

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Mariehamns stad

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,

Ärendemening Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2018

Motpart Vårdö kommun

Beslut

Landskapsandelen för kommunernas grundskolor för finansiering 

av driften beviljas och utbetalas till elevernas hemkommuner 

månatligen under år 2018 i lika stora rater, åtminstone t.o.m. juli 

månad.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth,

Föredragande Regårdh Bodil,
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Diarienr.  ÅLR 2018/159 Reg.datum  05-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/9602 Reg.datum  15-12-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Ålands Elandelslag

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

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 att förlägga elledning genom 

grävning längs med landsväg nr 4 Getavägen (Godby – Geta) i 

Ödkarby, Saltvik kommun, enligt till anhållan bifogad 

översiktskarta och de villkor som anges nedan. Villkor 1. 

Ledningarna ska placeras längs den yttre dikeskanten 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. En trafikanordningsplan (TA-plan) ska inlämnas till 

Infrastrukturavdelningen för godkännande i god tid innan arbetet 

påbörjas. På trafikanordningsplanen ska tydligt anges när arbetet 

är planerat att ske. 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 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 

eller arbetsledare vid vägunderhållet.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,
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Diarienr.  ÅLR 2018/152 Reg.datum  05-01-2018 Beslutsdatum   2018-01-10

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Föglö kommun

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

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 ledningsarbete enligt till 

anhållan bifogad översiktskarta och de villkor som anges nedan. 

Tillståndet gäller för grävning längs med och borrning genom 

landsväg nr 50 Saltviksvägen (Brustada vägskäl - Kvarnbo – 

Haraldsby) i Haga by, Saltvik kommun, för att förlägga en 10 kV 

kraftkabel. Villkor 1. Kraftkablarna 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 

kraftkabel 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. En trafikanordningsplan (TA-plan) ska 

inlämnas till Infrastrukturavdelningen för godkännande i god tid 

innan arbetet påbörjas. På trafikanordningsplanen ska tydligt 

anges när arbetet är planerat att ske. Den planerade åtgärden ska 

utföras senast inom två 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 kraftkabeln 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 kraftkablarna 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 eller arbetsledare vid 

vägunderhållet.
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Diarienr.  ÅLR 2017/9100 Reg.datum  28-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/8697 Reg.datum  13-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Beslut

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

vägar i landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att 

bevilja Föglö kommun tillstånd att borra genom landsväg nr 700 

Föglövägen (Degerby – Sonboda - Sommarö) i Degerby, Föglö 

kommun för att anlägga två värmekulvertrör. Åtgärden ska ske 

enligt till anhållan bifogad översiktskarta och villkor nedan. 

Samtidigt godkänns bifogad trafikanordningsplan (TA-plan). Villkor 

1. Värmekulvertrören ska placeras så djupt under dikesbotten och 

körbana så att de inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. 

Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som kan 

åstadkommas på rören 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. Vid arbetet ska till anhållan 

bifogad trafikanordningsplan (TA-plan) 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 värmekulvertrören eller 

deras 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 värmekulvertrören 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 (se 

kontaktuppgifter under villkor 7 i motiveringen).
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Diarienr.  ÅLR 2017/9045 Reg.datum  27-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/9215 Reg.datum  30-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/8797 Reg.datum  15-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/9038 Reg.datum  27-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Föredragande Lindvik Ulf,
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Diarienr.  ÅLR 2017/8746 Reg.datum  14-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/9213 Reg.datum  30-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/8614 Reg.datum  09-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/9220 Reg.datum  30-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/8806 Reg.datum  16-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,
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Diarienr.  ÅLR 2017/8872 Reg.datum  20-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/8628 Reg.datum  09-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/8701 Reg.datum  13-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/8794 Reg.datum  15-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut
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Diarienr.  ÅLR 2017/9053 Reg.datum  27-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/8787 Reg.datum  15-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/8760 Reg.datum  15-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/8769 Reg.datum  15-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/9021 Reg.datum  24-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,
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Diarienr.  ÅLR 2017/9021 Reg.datum  24-11-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Diarienr.  ÅLR 2017/1742 Reg.datum  02-03-2017 Beslutsdatum   2018-01-10

Ärendemening Avbytarstöd 2017

Motpart

Beslut

Enligt LF 2014/53 ersätter landskapsregeringen 80 % av 

kostnaderna för anlitande av privat anställd avbytare eller 

avbytarföretagare under ledigheten. Ersättning betalas för 

maximalt 300 timmar där stödtaket nås vid 16 euro per timme. 

Tidigare under år 2015 har Ni erhållit stöd som utbetalats direkt åt 

avbytarföretagare Tony Degerman för 200 timmar. Återstår 100 

stödberättigade avbytartimmar. Redovisning har inkommit. 

Uttagen ledighet är ca 25 timmar per vecka mot en lön 

motsvarande 15 euro per timme. Med en beräknad 

pensionskostnad om 18,64 % av timlönen överskrids taket för 

vilket stöd beviljas. Ni kan därför beviljas maximal stödersättning 

för de återstående 100 timmarna. Kostnaden som ersätts per 

timme är 80 % av 16 euro, eller 12,80 euro per timme. Ersättning 

utbetalas för 100 timmar vilket blir 1.280 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Lindvik Ulf,

Ärendemening Toleransstöd för säl till yrkesfisket 2016

Motpart

Beslut
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