Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-10-03 och 2018-10-03

Diarienr.

ÅLR 2017/1963

Reg.datum

08-03-2017 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Åkergård Kenneth,

Föredragande

Lindvik Ulf,

Ärendemening

Stöd ur europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

2018-10-03

Motpart
Landskapsregeringen har den 3 oktober 2018 utifrån
godkända stödberättigande utgifter beslutat godkänna
slutrat på 20.855,74 euro för utbetalning enligt
överenskommelse. (130 N3)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/2261

Reg.datum

14-03-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Åkergård Kenneth,

Föredragande

Lindvik Ulf,

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/Leader
Åland Gäddfabrik Snäckö

2018-10-03

Motpart
Landskapsregeringen har den 3 oktober 2018 utifrån
godkända stödberättigande utgifter beslutat godkänna
rat 1 på 6.981,90 euro för utbetalning enligt
överenskommelse. (131 N3)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2016/3085

Reg.datum

25-04-2016 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Åkergård Kenneth,

Föredragande

Lindvik Ulf,

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/Leader
Flag drift 2016-2020

Motpart

Leader Åland r.f.

2018-10-03

Projektägaren har redovisat stödberättigande kostnader
om 5.094,80 euro gällande perioden 1.3.2018 30.9.2018. Därmed kvitteras 5.094,80 euro av utbetalt
förskott. Kvar att redovisa av utbetalt förskott
16.578,49 euro. (132 N3)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/6457

Reg.datum

30-07-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Lindfors Elin,

Ärendemening

Tillstånd för väganslutning, Ny anslutning

Motpart

2018-10-03

Beslut

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om
allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands
landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om
flytt av anslutning från fastighet 43-408-1-50 i Överby,
Eckerö kommun, till bygdeväg nr 128 Södra
Överbyvägen längre norrut på fastigheten. Den
befintliga anslutningen ska avlägsnas och den nya
anslutningen ska flyttas samt byggas enligt bifogad
karta och de villkor som anges nedan. Villkor 1.
Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i
förhållande till den allmänna vägen, anslutningens
släntlutning bör vara 1:2. Även vägtrumman ska följa
denna släntlutning. 2. Anslutningens körbanebredd ska
byggas 4-6 meter bred. 3. Anslutningen ska på
sökandens bekostnad förses med en vägtrumma med
en inre diameter om minst 30 cm. Vägtrumman kan
utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) i SN8-klass eller
motsvarande. Vägtrumman ska installeras enligt
Infrastrukturavdelningens anvisningar och dräneringen
av sidoområdet ska ordnas så att inga skador uppstår
för den allmänna vägen. Fordrar terrängförhållandena
grövre vägtrumma, ska detta överenskommas med
Infrastrukturavdelningen. Om anslutningen byggs på en
vattendelande plats behövs ingen vägtrumma.
Sökanden ansvarar för tillsyn och skötsel vägtrumman
samt att trumman hålls fri från snö och is, så att vatten
kan rinna i vägdiket. 4. Den nya anslutningen ska
förses med en ytbeläggning på en sträcka av 1,5 meter
Anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen är
utförd och anslutningen blivit godkänd av
Infrastrukturavdelningen. 5. Den planerade åtgärden
ska utföras senast inom tre år från beslutsdatum. Om
så inte sker förfaller tillståndet. Det finns möjlighet att
ansöka om förlängning av utförandetiden. 6.
Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst
samma skick som innan åtgärden utfördes och i
enlighet med eventuella anvisningar från
Infrastrukturavdelningens representant. Försyn ska
hållas på platsen innan arbetsutförandet och slutsyn ska
hållas i samband med anslutningens färdigställande.
Synerna utförs av en representant från
Infrastrukturavdelningen tillsammans med en
representant för sökanden. 7. Sökanden står för
samtliga kostnader i samband med
väganslutningsbyggandet och också för framtida
underhåll av anslutningen. Eventuella skador som
uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya
anslutningen bekostas av sökanden. 8. I god tid innan
arbetet påbörjas, ska sökanden meddela ledande
vägmästare eller arbetsledare vid vägunderhållet för
närmare anvisningar.

Diarienr.

ÅLR 2018/6953

Reg.datum

20-08-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2018-10-03

Föredragande
Ärendemening

Jordförvärv i Saltvik

Motpart
Landskapsregeringen beviljar ansökan om
jordförvärvstillstånd.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/7127

Reg.datum

24-08-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2018-10-03

Föredragande
Ärendemening

Jordförvärv i Lemland

Motpart
Landskapsregeringen beviljar ansökan om
jordförvärvstillstånd.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/7129

Reg.datum

24-08-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2018-10-03

Föredragande
Ärendemening

Jordförvärv i Mariehamn

Motpart

Landskapsregeringen beviljar ansökan om
jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Fastigheten skall
användas av sökanden för fast bosättning. 2. Sökanden
får inte ändra fastighetens användningsändamål utan
tillstånd av landskapsregeringen.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/6973

Reg.datum

20-08-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande

2018-10-03

Ärendemening

Jordförvärv i Mariehamn

Motpart
Landskapsregeringen beviljar ansökan om
jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin
hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga
styrelsemedlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt eller
ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år
tillbaka.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2018/7312

Reg.datum

31-08-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2018-10-03

Föredragande
Ärendemening

Jordförvärv i Jomala

Motpart

Överbacka Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljar ansökan om
jordförvärvstillstånd. Villkor 1. Bolaget ska ha sin
hemort i landskapet Åland. 2. Samtliga
styrelsemedlemmar ska ha åländsk hembygdsrätt eller
ha varit bosatta i landskapet sedan minst fem år
tillbaka.

Diarienr.

ÅLR 2018/7936

Reg.datum

21-09-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande
Ärendemening

Penninginsamling

Motpart

Ålands Cancerförening r.f.

2018-10-03

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller den
13.10.2018 – landskapet Åland. Syfte: Till åländska
cancerpatienters välmående. Insamlingssätt: Genom att
en brandman deltar i Kanonloppet iförd full
brandutrustning och där placeringen i loppet avgör
bidragssumman. 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 2018/8267

Reg.datum

03-10-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

Föredragande
Ärendemening

Lotteritillstånd

Motpart

De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för
tiden 1.11.2018-31.1.2019 – landskapet Åland.
Lotternas antal, pris och sammanlagda försäljningspris:
2.000 st julkalendrar – 8 €/st – sammanlagt
försäljningspris 16.000€ Syfte: Till verksamhet för
föreningens utvecklingsstörda medlemmar. 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.

2018-10-03

Diarienr.

ÅLR 2018/7997

Reg.datum

24-09-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten
för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande

Helminen Mikko,

Föredragande

Karlsson Jonas,

Ärendemening

Utlåtande om bygglov för 3 st mindre byggnader vid kmärkta ÅSS-paviljongen föreningen ÅSS Åländska
Segelsällskapet r.f Sjöpromenaden, Dalberg-9906-1 i
västra hamnen i Mariehamns kommun

Motpart

Mariehamns stad Stadskansliet

Beslut

Kulturbyrån avger utlåtande enligt bilaga.

Diarienr.

ÅLR 2018/7244

Beslutande organ
Beslutande

Reg.datum

29-08-2018 Beslutsdatum

2018-10-03

2018-10-03

Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån
Tjänstemannabeslut
Kondelin Hanna,

Föredragande
Ärendemening

Tillstånd att ändra en särskilt skyddsvärd biotop

Motpart

Landskapsregeringen beviljar sökanden tillstånd att
fälla aspen som är markerad i bifogad karta (fastighet
170-427-0-274). I sydvästra delen av fastigheten finns
tre aspar, av vilka en har en omkrets mer en 130 cm
på höjden 130 cm över markytan. Denna asp och dess
närmaste omgivning måste lämnas utanför åkern.
Området är markerat i bifogad karta.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2017/9340

Beslutande organ
Beslutande

Reg.datum

04-12-2017 Beslutsdatum

Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån
Tjänstemannabeslut
Kondelin Hanna,

Föredragande
Ärendemening
Motpart

Intrång i särskild skyddsvärd växts livsmiljö

2018-10-03

Beslut

Landskapsregeringen beviljar sökanden att göra
skötselåtgärder på fastigheten. Största delen av
Lindholmen utgörs av lindlunden, vilken är det enda
kända området av denna naturtyp på Åland, och den
förtjänar ett speciellt skydd. Allt arbete inom område
måste göras manuellt, utan skogsmaskiner. Aspar och
tallar kan tas bort så småningom, så att det inte blir för
mycket sly. Det rekommenderas att ett fällt träd
lämnas årligen på platsen, så att mängden av murken
ved ökar. Grantillväxten borde följas upp och extra
granplantor bör avlägsnas. Alla granar kan fällas från
sydligaste delen av fastigheten.

