
Diarienr.  ÅLR 2018/3088 Reg.datum  17-04-2018 Beslutsdatum   2018-05-08

Diarienr.  ÅLR 2018/3235 Reg.datum  23-04-2018 Beslutsdatum   2018-05-08

Diarienr.  ÅLR 2018/3519 Reg.datum  04-05-2018 Beslutsdatum   2018-05-08

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-05-08 och 2018-05-08

Ärendemening Erkännande av yrkeskvalifikationer, ämneslärare

Motpart

Beslut

Sökandens lärarexamen medför behörighet att verka som 

ämneslärare i svenska och religion i grundskolans 

högstadium och i utbildning på gymnasienivå på Åland.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Juslin Rainer,

Föredragande Storfors Elisabeth,

Ärendemening Fastställande av apoteksavgift 2017

Motpart

Beslut Fastställdes apoteksavgift för år 2017.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Michelsson Bengt,

Föredragande

Ärendemening Fastställande av apoteksavgift 2017

Motpart Nya Apoteket

Beslut Fastställdes apoteksavgift för år 2017.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Michelsson Bengt,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/6924 Reg.datum  11-09-2017 Beslutsdatum   2018-05-08

Diarienr.  ÅLR 2018/3113 Reg.datum  18-04-2018 Beslutsdatum   2018-05-08

Ärendemening Dyktillstånd

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten 

för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Lindholm Marcus,

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Skärgårdsliv ITiden Ab

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som 

utgör 30 % av godtagbara kostnader för byggande av ett 

servicehus, dock högst 17.975,82 euro. (118 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,
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Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen 

(2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet beviljats 

tillstånd att i landskapet Åland utöva dykning, enligt bilaga 

(1). Tillståndets giltighetstid är 8.5.2018–31.12.2019. 

Tillståndet har beviljats på följande villkor: 1. Dykning 

inom landskapet Åland med undantag för med restriktioner 

belagda områden enligt bilaga 2. 2. Innan dykning inleds 

respektive avslutas skall anmälan göras till Ålands 

sjöbevakningsområde, tel. 018 57035 eller 018 57055. 3. 

Dykningsplatsen skall utmärkas med internationellt 

igenkänningstecken för dykningsverksamhet när dykning 

pågår. Penetration av vrak är inte tillåtet. 4. Rapport över 

dykningsverksamhet skall avges årligen på fastställt 

formulär, som bilaga. Rapport skall inlämnas även om 

ingen dykverksamhet har skett. Rapporten inlämnas till 

Ålands landskapsregering, kulturbyrån, senast den 31 

december innevarande år. Till rapporten bifogas utdrag ur 

dykdagbok med varje dykning specificerad. Ur 

dykdagboken bör datum, plats och djup framgå. 5. I 

händelse av fynd skall bifogad fyndrapportblankett 

noggrant ifyllas. Bärgning av föremål, som omfattas av 2 § 

landskapslagen (2007:19) om skydd av det maritima 

kulturarvet, är förbjuden utan landskapsregeringens 

tillstånd. 6. I övrigt skall vid dykning iakttas stadgandena i 

landskapslagen om skydd av det maritima kulturarvet. 7. 

Sker dykning från utländskt fartyg eller av utländsk 

medborgare för undersökning eller arbete under vatten 

skall tillstånd för detta dessutom utverkas av 

Huvudstaben, Helsingfors, enligt 19 och 20 §§ i 

Territorialövervakningslag (FFS nr 755/2000). 8. Ansvarig 

dykledare skall vara närvarande vid dykning i stöd av 

grupptillstånd. 9. Rapport över dykincidenter skall i 

förekommande fall snarast inlämnas till Ålands 

landskapsregering, kulturbyrån. Landskapsregeringen kan 

med omedelbar verkan upphäva dyktillståndet om 

tillståndets villkor inte åtföljs.



Diarienr.  ÅLR 2018/2837 Reg.datum  09-04-2018 Beslutsdatum   2018-05-08

Ärendemening Dyktillstånd

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten 

för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Lindholm Marcus,
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Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen 

(2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet beviljats 

tillstånd att i landskapet Åland utöva dykning, enligt bilaga 

(1). Tillståndets giltighetstid är 7.5.2018–31.12.2018. 

Tillståndet har beviljats på följande villkor: 1. Dykning 

inom landskapet Åland med undantag för med restriktioner 

belagda områden enligt bilaga 2. 2. Innan dykning inleds 

respektive avslutas skall anmälan göras till Ålands 

sjöbevakningsområde, tel. 018 57035 eller 018 57055. 3. 

Dykningsplatsen skall utmärkas med internationellt 

igenkänningstecken för dykningsverksamhet när dykning 

pågår. Penetration av vrak är inte tillåtet. 4. Rapport över 

dykningsverksamhet skall avges årligen på fastställt 

formulär, som bilaga. Rapport skall inlämnas även om 

ingen dykverksamhet har skett. Rapporten inlämnas till 

Ålands landskapsregering, kulturbyrån, senast den 31 

december innevarande år. Till rapporten bifogas utdrag ur 

dykdagbok med varje dykning specificerad. Ur 

dykdagboken bör datum, plats och djup framgå. 5. I 

händelse av fynd skall bifogad fyndrapportblankett 

noggrant ifyllas. Bärgning av föremål, som omfattas av 2 § 

landskapslagen (2007:19) om skydd av det maritima 

kulturarvet, är förbjuden utan landskapsregeringens 

tillstånd. 6. I övrigt skall vid dykning iakttas stadgandena i 

landskapslagen om skydd av det maritima kulturarvet. 7. 

Sker dykning från utländskt fartyg eller av utländsk 

medborgare för undersökning eller arbete under vatten 

skall tillstånd för detta dessutom utverkas av 

Huvudstaben, Helsingfors, enligt 19 och 20 §§ i 

Territorialövervakningslag (FFS nr 755/2000). 8. Ansvarig 

dykledare skall vara närvarande vid dykning i stöd av 

grupptillstånd. 9. Rapport över dykincidenter skall i 

förekommande fall snarast inlämnas till Ålands 

landskapsregering, kulturbyrån. Landskapsregeringen kan 

med omedelbar verkan upphäva dyktillståndet om 

tillståndets villkor inte åtföljs.



Diarienr.  ÅLR 2018/2721 Reg.datum  04-04-2018 Beslutsdatum   2018-05-08

Ärendemening Dyktillstånd

Motpart

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten 

för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Lindholm Marcus,
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Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen 

(2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet beviljats 

tillstånd att i landskapet Åland utöva dykning, enligt bilaga 

(1). Tillståndets giltighetstid är 9.5.2018–31.12.2018. 

Tillståndet har beviljats på följande villkor: 1. Dykning till 

vraket av SMS HINDENBURG. Tillståndet omfattar 

maximalt 12 dyktillfällen under tillståndsperioden. 2. Innan 

dykning inleds respektive avslutas skall anmälan göras till 

Ålands sjöbevakningsområde, tel. 018 57035 eller 018 

57055. 3. Dykningsplatsen skall utmärkas med 

internationellt igenkänningstecken för dykningsverksamhet 

när dykning pågår. Penetration av vrak är inte tillåtet. 4. 

Rapport över dykningsverksamhet skall avges årligen på 

fastställt formulär, som bilaga. Rapport skall inlämnas 

även om ingen dykverksamhet har skett. Rapporten 

inlämnas till Ålands landskapsregering, kulturbyrån, senast 

den 31 december innevarande år. Till rapporten bifogas 

utdrag ur dykdagbok med varje dykning specificerad. Ur 

dykdagboken bör datum, plats och djup framgå. 5. I 

händelse av fynd skall bifogad fyndrapportblankett 

noggrant ifyllas. Bärgning av föremål, som omfattas av 2 § 

landskapslagen (2007:19) om skydd av det maritima 

kulturarvet, är förbjuden utan landskapsregeringens 

tillstånd. 6. I övrigt skall vid dykning iakttas stadgandena i 

landskapslagen om skydd av det maritima kulturarvet. 7. 

Sker dykning från utländskt fartyg eller av utländsk 

medborgare för undersökning eller arbete under vatten 

skall tillstånd för detta dessutom utverkas av 

Huvudstaben, Helsingfors, enligt 19 och 20 §§ i 

Territorialövervakningslag (FFS nr 755/2000). 8. Ansvarig 

dykledare skall vara närvarande vid dykning i stöd av 

grupptillstånd. 9. Rapport över dykincidenter skall i 

förekommande fall snarast inlämnas till Ålands 

landskapsregering, kulturbyrån. Landskapsregeringen kan 

med omedelbar verkan upphäva dyktillståndet om 

tillståndets villkor inte åtföljs.



Diarienr.  ÅLR 2016/1928 Reg.datum  09-03-2016 Beslutsdatum   2018-05-08

Ärendemening Dyktillstånd - grupp 1.5.2016-1.5.2021

Motpart Nautic Club Urheilusukeltajat ry

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten 

för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Lindholm Marcus,

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Beslut

Sökanden har på anhållan i stöd av Landskapslagen 

(2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet beviljats 

tillstånd att i landskapet Åland utöva dykning, enligt bilaga 

(1). Tillståndets giltighetstid är 8.5.2018–31.12.2021. 

Tillståndet har beviljats på följande villkor: 1. Dykning 

inom landskapet Åland med undantag för med restriktioner 

belagda områden enligt bilaga 2. 2. Innan dykning inleds 

respektive avslutas skall anmälan göras till Ålands 

sjöbevakningsområde, tel. 018 57035 eller 018 57055. 3. 

Dykningsplatsen skall utmärkas med internationellt 

igenkänningstecken för dykningsverksamhet när dykning 

pågår. Penetration av vrak är inte tillåtet. 4. Rapport över 

dykningsverksamhet skall avges årligen på fastställt 

formulär, som bilaga. Rapport skall inlämnas även om 

ingen dykverksamhet har skett. Rapporten inlämnas till 

Ålands landskapsregering, kulturbyrån, senast den 31 

december innevarande år. Till rapporten bifogas utdrag ur 

dykdagbok med varje dykning specificerad. Ur 

dykdagboken bör datum, plats och djup framgå. 5. I 

händelse av fynd skall bifogad fyndrapportblankett 

noggrant ifyllas. Bärgning av föremål, som omfattas av 2 § 

landskapslagen (2007:19) om skydd av det maritima 

kulturarvet, är förbjuden utan landskapsregeringens 

tillstånd. 6. I övrigt skall vid dykning iakttas stadgandena i 

landskapslagen om skydd av det maritima kulturarvet. 7. 

Sker dykning från utländskt fartyg eller av utländsk 

medborgare för undersökning eller arbete under vatten 

skall tillstånd för detta dessutom utverkas av 

Huvudstaben, Helsingfors, enligt 19 och 20 §§ i 

Territorialövervakningslag (FFS nr 755/2000). 8. Ansvarig 

dykledare skall vara närvarande vid dykning i stöd av 

grupptillstånd. 9. Rapport över dykincidenter skall i 

förekommande fall snarast inlämnas till Ålands 

landskapsregering, kulturbyrån. Landskapsregeringen kan 

med omedelbar verkan upphäva dyktillståndet om 

tillståndets villkor inte åtföljs.



Diarienr.  ÅLR 2018/2955 Reg.datum  12-04-2018 Beslutsdatum   2018-05-08

Diarienr.  ÅLR 2018/3358 Reg.datum  27-04-2018 Beslutsdatum   2018-05-08

Diarienr.  ÅLR 2018/2625 Reg.datum  28-03-2018 Beslutsdatum   2018-05-08

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Majliden AB

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och 

internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart

Beslut
Beviljades 36.000 euro i startstöd och 120.000 euro i lån. 

(164 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve,

Föredragande Franzell Leif,

Ärendemening Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

Motpart
Yrkeshögskolan Novia / Ab Yrkeshögskolan vid Åbo 

Akademi

Beslut

Beslöts bevilja ett bidrag om 100 % dock högst 83.318 

euro av godtagbara kostnader för projektet ”Den på Åland 

lekande siken – lekplatser och ursprung”. (101 N3)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eklund-Melander Jenny,

Föredragande Stolt Ralf,
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Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för butiksverksamhet, 

dagligvaruhandel. 2. Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. 

Minst två tredjedelar av ledamöterna och suppleanterna i 

styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt eller utan avbrott 

ha varit bosatta i landskapet Åland under minst fem år. 4. 

Verksamheten skall bedrivas på svenska. 5. I 

verksamheten bör lokala resurser och lokal arbetskraft 

användas i mån av möjlighet. 6. Verksamheten skall vara 

förenlig med god sed och tillåten i lag.


