Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-01-19 och 2018-01-19

Diarienr.

ÅLR 2018/375

Reg.datum

11-01-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Ålands museum
tjänstemannabeslut

Beslutande

Dahlblom Annika,

2018-01-19

Föredragande
Ärendemening

Tillstånd för utförsel och analys av arkeologiskt lädermaterial

Motpart
Ålands landskapsregering beslöt bevilja utförseltillstånd för arkeologiskt
material för skadekontrollanalys vid Eurofins Pegasuslab AB i Uppsala,
Sverige. Materialet består av arkeologiskt läder (ÅM 556:4685 KS25).
Allt kvarvarande material från analysen, tillsammans med rapport, skall
återböras till Ålands landskapsregering, Ålands museum, senast
01.04.2018.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/518

Reg.datum

16-01-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Ekblom Björn,

Ärendemening

Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Ålands Telefonandelslag

2018-01-19

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i
landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att bevilja Ålands
Telefonandelslag tillstånd för att borra genom landsväg nr 220
Godbyvägen (Dalkarby (landsväg 2) – kyrkan- Ingby) i Ingby, Jomala
kommun för att anlägga ett 75 mm rör, enligt till anhållan bifogad
översiktskarta och villkor nedan. Villkor 1. Röret ska placeras så djupt
under dikesbotten och körbana så att det inte skadas av normala
vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador,
som kan åstadkommas på röret 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 röret 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 röret ska det
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.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/517

Reg.datum

16-01-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Ekblom Björn,

Ärendemening

Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Ålands Telefonandelslag

2018-01-19

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i
landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att bevilja Ålands
Telefonandelslag tillstånd för att borra genom landsväg nr 620
Slottsvägen (Kila vägskäl – Kastelholms slott – Landsväg 2) i
Kastelholm, Sunds kommun för att anlägga ett 75 mm rör, enligt till
anhållan bifogad översiktskarta och villkor nedan. Villkor 1. Röret ska
placeras så djupt under dikesbotten och körbana så att det inte skadas
av normala vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte för
eventuella skador, som kan åstadkommas på röret 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 röret 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 röret ska det
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.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/6281

Reg.datum

17-08-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stolt Ralf,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

Brändö Andelshandel

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 567,00 euro för
utbetalning. (19 N1)

Diarienr.

ÅLR 2017/2694

Beslutande organ

Reg.datum

05-04-2017 Beslutsdatum

Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

2018-01-19

2018-01-19

Beslutande

Stolt Ralf,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 1.200,00 euro för
utbetalning. (20 N1)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/2396

Reg.datum

24-03-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stolt Ralf,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

Brändö Andelshandel

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 1.380,00 euro för
utbetalning. (21 N1)

Diarienr.

ÅLR 2017/3010

Reg.datum

21-04-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stolt Ralf,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

Brändö Andelshandel

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 6.060,00 euro för
utbetalning. (22 N1)

Diarienr.

ÅLR 2017/6713

Reg.datum

01-09-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande

Stolt Ralf,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Finansieringsansökan

2018-01-19

2018-01-19

2018-01-19

Motpart
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 942,90 euro för
utbetalning. (23 N1)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2016/9470

Reg.datum

16-12-2016 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Finansieringsansökan

Motpart

2018-01-19

Meddelades den 17.1.2018 att företagets verksamhet har ändrats. Den
nya verksamheten uppfyller kriterierna som ställs för beviljande av
skärgårdsstöd. Landskapsregeringen har med ovan stående som grund
beslutat att den ändrade verksamheten och dess kostnader godkänns
som grund för utbetalning av stöd inom ramen för det den 26.1.2017
beviljade skärgårdsstödet. I övrigt kvarstår beslut av den 26.1.2017
oförändrat. (24 N1)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2015/4587

Reg.datum

04-05-2015 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande

Åkergård Kenneth,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Finansieringsansökan Central Baltic projektet Rolling Images in
Business Startups - RIBS

Motpart

Skunk r.f.

Beslut

På grund av tidigare utbetalt förskott om 74.812,00 euro blir det efter
kvitterat mot förskott på 10.758,80 euro en rest om -38.485,72 euro
som dras av vid nästa utbetalning. (25 N1)

2018-01-19

