Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-03-14 och 2018-03-14

Diarienr.

ÅLR 2018/2096

Reg.datum

08-03-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Sjöblom Roy,

Föredragande

Sommarström Hanna,

Ärendemening

Understöd för installation av solcell

2018-03-14

Motpart

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för installation av
solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet uppgår preliminärt till
högst 2500 euro. Villkor Understödet betalas i allmänhet ut efter
att arbetet har redovisats genom kopior av betalda fakturor samt
med fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de
installationer som har utförts. Åtgärden ska vara slutförd senast
1.6.2019 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.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/2178

Reg.datum

12-03-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Lindfors Elin,

Ärendemening

Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

2018-03-14

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna
vägar i landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att
bevilja sökanden tillstånd för nedläggning av vattenledning längs
bygdeväg nr 450 Daglösavägen i enlighet med bilagd karta.
Beslutet beviljas enligt de villkor som anges nedan. Villkor 1.
Ledningarna 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. 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 samt inmätning av ledning ska
sökanden kontakta ledande vägmästare eller arbetsledare vid
vägunderhållet.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/2222

Reg.datum

13-03-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande

Kondelin Hanna,

Föredragande
Ärendemening

Tillåtelse att få flytta fridlysta växter

Motpart

Beslut

Tillstånd beviljas att på det i anhållan beskrivna sättet förflytta
fyra bestånd av den fridlysta och särskilt skyddsvärda
blankstarren (Carex otrubae) samt ett bestånd av ängsnejlika
(Dianthus deltoides) på sträckan Byvik – Hummersö i Föglö.
Blankstarrs växtbädd bör inte torka ut, och den måste bevattnas
om vädret är torrt.

2018-03-14

Diarienr.

ÅLR 2018/1797

Reg.datum

28-02-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande

Kondelin Hanna,

2018-03-14

Föredragande
Tillstånd att få nyttja befintligt körspår över skyddad biotop vid
avverkning

Ärendemening
Motpart

Landskapsregeringen beviljar tillstånd att föra virke över
Stormyran längs det befintliga körspåret. Virkestransporten
måste göras vintertid över frusen mark. Efter avslutad
virkestransport ska körspåret jämnas ut med grävmaskin.
Planeringen och förverkligandet av åtgärden görs i samråd med
landskapsregeringen.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/2063

Reg.datum

08-03-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande

Kondelin Hanna,

2018-03-14

Föredragande
Ärendemening

Tillstånd om att hålla i ägo exemplar av fridlysta djurarter

Motpart

Ålands lyceum

Beslut

Landskapsregeringen bifaller ansökan. Tillståndet företes till
konservatorn och därefter ska tillståndet följa med djuret så att
det kan kontrolleras vid behov. Djuret får inte överlåtas, t.ex.
säljas eller ges bort, utan landskapsregeringens tillstånd.

Diarienr.

ÅLR 2018/2214

Reg.datum

13-03-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande
Ärendemening

Lotteritillstånd

Motpart

Lions Club Mariehamn r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden
1.5.2018 – landskapet Åland. Lotternas antal, pris och
sammanlagda försäljningspris: 2.000 st – 2 €/st – sammanlagt
försäljningspris 4.000 € Syfte: Till förmån för välgörenhet.
Villkor: 1. Lottsedel skall vara försedd med uppgift om
arrangören. 2. Vinnare skall vara berättigad att utfå vinst senast
inom två månader efter dragningen. 3. Lotteriarrangören skall
iaktta stadgandena i lotteriskattelagen (FFS 552/92). 4.
Vinsternas sammanlagda värde skall utgöra minst 35 procent av
lotternas sammanlagda försäljningsvärde. Den minsta vinstens
värde skall motsvara minst lottens pris. 5. Tillståndshavaren är
skyldig att inom fem månader från det att varulotteritillståndet
upphört att gälla inlämna redovisning till Lotteriinspektionen.

2018-03-14

Diarienr.

ÅLR 2018/1960

Reg.datum

05-03-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2018-03-14

Föredragande
Ärendemening

Lotteritillstånd

Motpart

Finlands Röda Kors Mariehamns avdelning

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1.515.8.2018 – landskapet Åland. Lotternas antal, pris och
sammanlagda försäljningspris: 2.000 st – 2 €/st – sammanlagt
försäljningspris 4.000€ Syfte: Till välgörande verksamhet i
Mariehamn. Villkor: 1. Lottsedel skall vara försedd med uppgift
om arrangören. 2. Vinnare skall vara berättigad att utfå vinst
senast inom två månader efter dragningen. 3. Lotteriarrangören
skall iaktta stadgandena i lotteriskattelagen (FFS 552/92). 4.
Vinsternas sammanlagda värde skall utgöra minst 35 procent av
lotternas sammanlagda försäljningsvärde. Den minsta vinstens
värde skall motsvara minst lottens pris. 5. Tillståndshavaren är
skyldig att inom fem månader från det att varulotteritillståndet
upphört att gälla inlämna redovisning till Lotteriinspektionen.

Diarienr.

ÅLR 2018/1918

Reg.datum

02-03-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2018-03-14

Föredragande
Ärendemening

Penninginsamling

Motpart

Ålands Slöjd & Konsthantverk

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1.53.9.2018 – landskapet Åland. Syfte: Till att uppmärksamma Karl
Gustafssons stipendiefond som föreningen förvaltar. Fonden
delar ut stipendier till duktiga hantverkare, hantverksstuderande
samt elever i grundskolan som utmärkt sig inom slöjden.
Insamlingssätt: Genom en insamlingsbössa. Villkor: 1.
Information om penninginsamlingen ska finnas på svenska
språket. 2. Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader
efter det insamlingen avslutats inlämna redovisning i två
exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn.
Redovisningsblankett finns bifogad samt på
landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax.

Diarienr.

ÅLR 2018/1709

Reg.datum

26-02-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Penninginsamling

2018-03-14

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden
14.3.2018-13.3.2019 – landskapet Åland. Enligt landskapslagen
om penninginsamlingar i landskapet Åland § 5 kan tillstånd
beviljas för högst ett år åt gången. Syfte: Till katastrofarbete
(storolyckor, naturkatastrofer, hungersnöd och andra olyckor),
ungdomsarbete, understödsarbete för flyktingar och asylsökande
samt understödsarbete i Sri Lanka (fadderbarnsverksamhet och
synvård). Insamlingssätt: Genom insamlingsbössor, internet,
flaskreturautomat, medier, textmeddelande samt telefon.
Villkor: 1. Information om penninginsamlingen ska finnas på
svenska språket. 2. Tillståndshavaren är skyldig att senast tre
månader efter det insamlingen avslutats inlämna redovisning i
två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101
Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad samt på
landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/2156

Reg.datum

12-03-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och
internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2018-03-14

Föredragande
Ärendemening

Befolkningsregisteruppgifter 2018

Motpart

Lumparlands kommun

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att bifalla ansökan på följande
villkor: 1) Sökanden får själv bekosta eventuella utgifter
förenade med den tekniska anslutningen, 2)
Landskapsregeringen förbehåller sig rätt att debitera
Lumparlands kommun för tillhandahållen information och arbete,
3) Uppgifterna skall på behörigt sätt skyddas mot olovlig
användning, utplånande och ändring samt mot olovligt tillgrepp.
Förvaltningsansvarig IT Ronny Lundström är utsedd att vara
Ålands landskapsregerings kontaktperson i den verkställande
delen av arbetet.

Diarienr.

ÅLR 2018/264

Reg.datum

09-01-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Åkergård Kenneth,

2018-03-14

Föredragande
Ärendemening

Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart
Beslut

Diarienr.

Beviljades 13.951,67 euro. (51 N1)

ÅLR 2018/722

Reg.datum

22-01-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Åkergård Kenneth,

Föredragande
Ärendemening

Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart

Föglöbutiken Ab

Beslut

Beviljades 25.127,38 euro. (52 N1)

2018-03-14

Diarienr.

ÅLR 2018/859

Reg.datum

29-01-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Åkergård Kenneth,

2018-03-14

Föredragande
Ärendemening

Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart
Beslut

Diarienr.

Beviljades 14.859,05 euro. (53 N1)

ÅLR 2018/881

Reg.datum

29-01-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Åkergård Kenneth,

2018-03-14

Föredragande
Ärendemening

Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart
Beslut

Diarienr.

Beviljades 14.548,85 euro. (54 N1)

ÅLR 2018/913

Reg.datum

30-01-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Åkergård Kenneth,

2018-03-14

Föredragande
Ärendemening

Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart
Beslut

Diarienr.

Beviljades 14.380,10 euro. (55 N1)

ÅLR 2018/964

Reg.datum

31-01-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Åkergård Kenneth,

2018-03-14

Föredragande
Ärendemening

Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart

Kumlinge andelshandel

Beslut

Beviljades 17.003,87 euro. (56 N1)

Diarienr.

ÅLR 2018/965

Reg.datum

31-01-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande

Åkergård Kenneth,

Föredragande
Ärendemening

Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart

Brändö Andelshandel

Beslut

Beviljades 19.182,35 euro. (57 N1)

2018-03-14

Diarienr.

ÅLR 2018/2045

Reg.datum

07-03-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Franzell Leif,

Ärendemening

Investeringsstöd

Motpart

JBS Söderlund

Beslut

Beviljades 66.000 euro i investeringsstöd för hall för
inomhusodling och produkthantering av specialgrödor. (90 N2)

2018-03-14

