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Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-03-19 och 2018-03-19

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Mariehamns Telefon AB

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,
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Diarienr.  ÅLR 2018/1583 Reg.datum  19-02-2018 Beslutsdatum   2018-03-19

Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Mariehamns Telefon AB tillstånd 

för grävning längs och borrning på två ställen genom 

bygdeväg nr 216 Möckelövägen i Möckelö, Jomala kommun, 

enligt de villkor som anges nedan. Grävning ska ske på den 

västra sidan av Möckelövägen från adress nr 163 till 257, och 

borrning av rör genom Norra Svibyvägen till adress nr 200 

och 236, enligt till anhållan bifogad översiktskarta. Sökanden 

beviljas även tillstånd att anlägga fiberskåp samt brunnar 

längs med landsväg nr 216 Möckelövägen i samråd med 

Infrastrukturavdelningen och enligt villkor nedan. Därtill 

godkänns även till anhållan bifogad trafikanordningsplan för 

det planerade arbetet. Med stöd av 65 § Vägtrafiklag 

(1983:27) för landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att införa temporär hastighetsbegränsning 

om 30 km/h inom arbetsområdet på bygdeväg nr 216 

Möckelövägen, i Jomala kommun under tiden då arbete med 

ovan åtgärd pågår. Villkor 1. Rören 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. Kopplingsskåpen 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. 3. 

Trafikanordningsplanen (TA-planen) 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 

rören, brunnarna, skåpen eller deras anordningar, vilket 

inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, 

grundförbättras eller förses med trafikanordningar såsom 

vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 6. För framtida 

lokalisering av rören, brunnarna och skåpen 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 ledande vägmästare eller 

arbetsledare vid vägunderhållet. Se kontaktuppgifter i 

motiveringen till samma punkt.
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Diarienr.  ÅLR 2018/2097 Reg.datum  08-03-2018 Beslutsdatum   2018-03-19

Diarienr.  ÅLR 2018/1550 Reg.datum  19-02-2018 Beslutsdatum   2018-03-19

Diarienr.  ÅLR 2018/2233 Reg.datum  13-03-2018 Beslutsdatum   2018-03-19

Ärendemening
Anslutning till kontrollsystemet för ekologisk 

livsmedelsproduktion

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har beslutat att godkänna Er ansökan 

om anslutning till kontrollsystemet för ekologisk 

livsmedelsproduktion på grundval av artikel 28 i rådets 

förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och 

märkning av ekologiska produkter samt 

tillämpningsföreskrifterna i kommissionens förordning (EG) nr 

889/2008.

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Holmström Sue,

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Beslut

Med stöd av 65 § Vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland 

beslöt Ålands landskapsregering att införa temporär 

trafikreglering av del av bygdeväg nr 112, Gammeleksvägen i 

Eckerö kommun kl. 8.00 ? 16.00 den 22.3.2018, enligt 

bifogad trafikanordningsplan.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart Brändö Lax Ab

Beslut

Beviljades ett bidrag om 40 %, dock högst 11.200 euro av 

godtagbara kostnader för investering i ”Tvättmaskin för 

odlingskassar”. (81 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eklund-Melander Jenny,

Föredragande Stolt Ralf,

Ärendemening Företagsinvestering för livsmedel

Motpart

Beslut

Beslöts inom ramen för Landsbygdsutvecklingsprogram för 

landskapet Åland för perioden 2014-2020 godkänna en 

delfinansiering om 30 %, dock högst 57.000 euro. (100 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,
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Diarienr.  ÅLR 2018/2337 Reg.datum  16-03-2018 Beslutsdatum   2018-03-19

Diarienr.  ÅLR 2013/4397 Reg.datum  14-05-2013 Beslutsdatum   2018-03-19

Diarienr.  ÅLR 2015/7749 Reg.datum  26-06-2015 Beslutsdatum   2018-03-19

Ärendemening Låne- och utförseltillstånd för arkeologiskt benmaterial

Motpart

Beslut
Ålands landskapsregering beslöt att bevilja förlängning av 

tillstånd ÅLR 2015/7749.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Ålands 

museum tjänstemannabeslut

Beslutande Dahlblom Annika,

Föredragande

Ärendemening Lån, provtagning och utförsel av arkeologiskt material

Motpart Åbo Universitet/Arkeologi

Beslut
Ålands landskapsregering beslöt att bevilja förlängning av 

tillstånd ÅLR 2013/4397.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Ålands 

museum tjänstemannabeslut

Beslutande Dahlblom Annika,

Föredragande

Ärendemening Anmälan till polisen

Motpart Ålands Polismyndighet

Beslut

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannaföredragning

Beslutande Michelsson Bengt, Blomqvist Helena,

Föredragande
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