
Diarienr.  ÅLR 2017/9410 Reg.datum  7.12.2017 Beslutsdatum   2018-02-27

Diarienr.  ÅLR 2018/1664 Reg.datum  22.2.2018 Beslutsdatum   2018-02-27

Diarienr.  ÅLR 2017/7632 Reg.datum  6.10.2017 Beslutsdatum   2018-02-27

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-02-27 och 2018-02-27
7 cases found

Ärendemening Överföringsintyg för explosiva varor

Motpart Sirius Vapen Handel

Beslut

Beviljat Explosiva varor som får överföras: Ammunition, 

krut, knallar Giltighetstid: 27.2.2018 - 26.2.2023 Villkor: 

Vid användning, upplagring och transport av explosiv vara 

skall gällande bestämmelser noggrant iakttas.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Hägglund Camilla, 

Föredragande

Ärendemening Fastställande av inteckning i fordon

Motpart Ålandsbanken

Beslut Landskapsregeringen beslöt fastställa inteckningen.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannabeslut

Beslutande Sjöblom Roy, 

Föredragande

Ärendemening Klagomål angående hälso- och sjukvård

Motpart

Beslut Beslut enligt brev 24 S3.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Michelsson Bengt, 

Föredragande Lehtonen Olli-Pekka, 



Diarienr.  ÅLR 2018/1447 Reg.datum  14.2.2018 Beslutsdatum   2018-02-27

Diarienr.  ÅLR 2018/1449 Reg.datum  14.2.2018 Beslutsdatum   2018-02-27

Diarienr.  ÅLR 2018/1494 Reg.datum  15.2.2018 Beslutsdatum   2018-02-27

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Ärendemening
Behörighetsintyg för installations-, reparations och 

servicearbeten på brandlarmanläggningar

Motpart

Beslut

Härmed intygas på basen av kompetensutredning och 

yrkesverksamhet att sökanden innehar sådan kompetens 

att han får verka som ansvarsperson för 

brandalarmanläggningsaffärs installations-, reparations-, 

och servicearbeten gällande brandalarmanläggningar. 

Intyget är i kraft till den 27 februari 2021

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Hägglund Camilla, 

Föredragande

Ärendemening
Behörighetsintyg för installations-, reparations och 

servicearbeten på brandlarmanläggningar

Motpart

Beslut

Härmed intygas på basen av kompetensutredning och 

yrkesverksamhet att sökanden innehar sådan kompetens 

att han får verka som ansvarsperson för 

brandalarmanläggningsaffärs installations-, reparations-, 

och servicearbeten gällande brandalarmanläggningar. 

Intyget är i kraft till den 27 februari 2021

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Hägglund Camilla, 

Föredragande



Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart IP-Connect



Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja IP-Connect AB tillstånd för att 

borra genom och gräva längs med landsväg nr 1 

Hammarlandsvägen i Hammarlands kommun, för att 

förlägga optoslang för fiber. Tillståndet beviljas enligt de 

villkor som anges nedan och åtgärderna ska ske enligt till 

anhållan bifogade kartor. Notera villkor nr 1. Sökanden 

beviljas även tillstånd att anlägga ett fiberskåp samt 

brunnar längs med landsväg nr 1 Hammarlandsvägen i 

samråd med Infrastrukturavdelningen och enligt villkor 

nedan. Därtill godkänns även till anhållan bifogade 

trafikanordningsplaner för det planerade arbetet. Villkor 

Borrning och grävning 1. Sökanden ska söka tillstånd från 

Kulturbyrån att gräva på områden vid fornlämningar Ha 

17.6, Ha 17.8 och Ha 17.10 på fastigheterna 76-417-4-1 

och 76-417-4-6 i Postad samt fornlämning Ha 18.3 på 

fastighet 76-418-1-4 i Prästgården, i Hammarlands 

kommun. 2. Optoslangarna 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 optoslang 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. 3. Trafikanordningsplanerna (TA-planerna) ska 

följas under arbetet. Den planerade åtgärden ska utföras 

senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker 

förfaller tillståndet. 4. 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. 5. Sökanden ska på egen bekostnad utföra 

alla erforderliga åtgärder för skyddande av optoslangarna 

eller deras anordningar, vilket inkluderar flyttning vid 

behov, ifall gång- och cykelväg byggs till, vägen byggs om, 

breddas, grundförbättras, eller förses med 

trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller 

dylikt. OBS. För information planerar landskapsregeringen 

att bygga en gång- och cykelväg på denna sträcka på 

samma sida av vägen ca år 2022. 6. För framtida 

lokalisering av optoslangarna 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. 7. 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. 8. För närmare 

bestämning av tiden för arbetet och med arbetsutförandet 

sammanhängande åtgärder ska sökanden kontakta 

vägmästare eller arbetsledare vid vägunderhållet. Se 

kontaktuppgifter i motiveringen till samma punkt. 

Fiberskåp och brunnar 9. Kopplingsskåpet ska förses med 

markeringspinne. Markeringspinnen ska sträcka minst 0,7 

meter ovan kopplingsskåpet och ha färgerna gult och svart 

i randigt mönster. Kopplingsbrunnarna ska placeras så 

djupt att de inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. 

10. För framtida lokalisering av kopplingsskåpet och 

brunnar ska dessa GPS-inmätas och levereras i DWG 

format. Uppgifterna skickas till Infrastrukturavdelningen 

för kännedom senast 30 dagar efter slutssyn hållits. 

Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med höjdsystemet 

N2000.



Diarienr.  ÅLR 2018/1701 Reg.datum  26.2.2018 Beslutsdatum   2018-02-27

Ärendemening Inköp av ventilationsaggregat till Centrallagret i Möckelö

Motpart

Beslut

Med stöd av Ålands landskapsregerings beslut (2015:52) 

gällande vissa upphandlingar 5 § 1 mom. 1 punkten, 

beslöts att göra en direktupphandling av HP Kyla & Värme 

AB enligt offert för ventilationsaggregat med återvinning 

samt installation av aggregatet. De totala kostnaderna är 

32 200 euro exklusive moms och påförs budgetmoment 

976000 Infrastrukturinvesteringar.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 


