
Diarienr.  ÅLR 2018/3720 Reg.datum  10-05-2018 Beslutsdatum   2018-05-18

Diarienr.  ÅLR 2018/3751 Reg.datum  14-05-2018 Beslutsdatum   2018-05-18

Föredragande Helminen Mikko,

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka,

Föredragande Helminen Mikko,

Ärendemening
Lantmäteriförrättning, Styckning 2018-574258, berörs 

av fornlämning

Motpart
Lantmäteriverket/Egentliga Finlands 

lantmäteribyrå/Åland

Beslut

Kulturbyrån antecknar de aktuella handlingarna till 

kännedom och önskar framföra följande: Kulturbyrån 

konstaterar att det inom den berörda fastigheten finns 

en fast fornlämning Sa 35.10, enligt kartbilaga, som 

tangerar eller ligger i nära anslutning till det aktuella 

obrutna området och behöver beaktas vid förrättningen. 

Fast fornlämning som ligger inom det aktuella området 

där fastighetsförrättningen är anhängig, skall enligt 6 § i 

Landskapslagen (1999:55) om fornminnen utmärkas på 

en karta och antecknas i fastighetsregistret. Kulturbyrån 

önskar framföra att enligt 1 § i Landskapslagen 

(1999:55) om fornminnen är det inte tillåtet att ”gräva 

ut, ändra, skada, ta bort eller på annat sätt rubba en 

fast fornlämning eller att täcka över den”. Eventuella 

ingrepp invid fasta fornlämningar behandlas enskilt av 

Ålands landskapsregerings kulturbyrå efter anhållan. 

Kulturbyrån skall tillställas kopia av det aktuella 

förrättningsprotokollet till den aktuella förrättningen.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Löndahl Viveka,

Ärendemening
Lantmäteriförrättning den 21 maj 2018 , styckning 

Förrättnings nr 2017-555751 , Jomala, Dalkarby

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-05-18 och 2018-05-18
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Diarienr.  ÅLR 2018/2742 Reg.datum  04-04-2018 Beslutsdatum   2018-05-18

Föredragande Sommarström Hanna,

Motpart Lantmäteriverket/Åland

Beslut

Kulturbyrån antecknar de aktuella handlingarna till 

kännedom och önskar framföra följande: Kulturbyrån 

konstaterar att det inom fastigheten 170-405-1-102 

finns en fast fornlämning Jo 5.21, enligt kartbilaga. 

Fornlämningen ligger på en fastighet som berörs 

förrättningen till det aktuella obrutna området och 

behöver beaktas vid förrättningen. Fast fornlämning 

som ligger inom det aktuella området där 

fastighetsförrättningen är anhängig, skall enligt 6 § i 

Landskapslagen (1999:55) om fornminnen utmärkas på 

en karta och antecknas i fastighetsregistret. Kulturbyrån 

önskar framföra att enligt 1 § i Landskapslagen 

(1999:55) om fornminnen är det inte tillåtet att ”gräva 

ut, ändra, skada, ta bort eller på annat sätt rubba en 

fast fornlämning eller att täcka över den”. Eventuella 

ingrepp invid fasta fornlämningar behandlas enskilt av 

Ålands landskapsregerings kulturbyrå efter anhållan. 

Kulturbyrån skall tillställas kopia av det aktuella 

förrättningsprotokollet till den aktuella förrättningen.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Sjöblom Roy,

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart
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Diarienr.  ÅLR 2017/9814 Reg.datum  21-12-2017 Beslutsdatum   2018-05-18

Diarienr.  ÅLR 2016/8134 Reg.datum  26-10-2016 Beslutsdatum   2018-05-18

Föredragande Åkergård Kenneth,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 1000 euro. Villkor Understödet 

betalas i allmänhet ut efter att arbetet har redovisats 

genom kopior av bevis på erlagd betalning av fakturor 

samt med fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar 

de installationer som har utförts. Åtgärden ska vara 

slutförd senast 30.9.2019 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.

Motpart Guldviva Ab

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

7.308,11 euro för utbetalning. (123 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening Finansieringsansökan

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Skärgårdsbröd Kökar Ab

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som 

utgör 30 % av godtagbara kostnader för investering i 

gräddningsugnar med pelletförbränning samt därtill 

omläggning av hela bageriets värmesystem, dock högst 

26.634,32 euro. Resekostnader sammanhängande med 

förberedande åtgärder för projektet har bedömts som 

icke stödberättigande kostnader i projektet och därför 

beviljas inte stöd för dessa kostnader. (122 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,
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