
Diarienr.  ÅLR 2018/10751 Reg.datum  21-12-2018 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2018/10318 Reg.datum  10-12-2018 Beslutsdatum   2019-02-14

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-02-14 och 2019-02-14
57 cases found

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 



Diarienr.  ÅLR 2018/10229 Reg.datum  04-12-2018 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/266 Reg.datum  10-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 1.200 euro, dock högst 2.500 

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 1.6.2020. 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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.



Diarienr.  ÅLR 2019/904 Reg.datum  30-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 



Diarienr.  ÅLR 2019/905 Reg.datum  30-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/903 Reg.datum  30-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 



Diarienr.  ÅLR 2019/767 Reg.datum  25-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/761 Reg.datum  25-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.



Diarienr.  ÅLR 2019/762 Reg.datum  25-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/764 Reg.datum  25-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.

Föredragande Westling Gunnar, 



Diarienr.  ÅLR 2019/766 Reg.datum  25-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 



Diarienr.  ÅLR 2019/729 Reg.datum  24-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/732 Reg.datum  24-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 



Diarienr.  ÅLR 2019/736 Reg.datum  24-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/689 Reg.datum  23-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart Miro-Transport Ab

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 1.589 euro, dock högst 10.000 

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 1.6.2020 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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.



Diarienr.  ÅLR 2019/683 Reg.datum  23-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 1.512 euro, dock högst 2.500 

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 1.6.2020. 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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 



Diarienr.  ÅLR 2019/679 Reg.datum  23-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/690 Reg.datum  23-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 



Diarienr.  ÅLR 2019/541 Reg.datum  18-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/768 Reg.datum  25-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart FAB Strandgränd 2

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 5.100 euro, dock högst 10.000 

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 1.6.2020 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.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.



Diarienr.  ÅLR 2019/1076 Reg.datum  04-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/956 Reg.datum  31-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening
Redovisning och tilläggsersättning för skyddshemmet 

2018

Motpart

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Portin Cindi, 

Föredragande

Ärendemening
Utlåtande angående ombyggnad av ekonomibyggnad på 

fastigheten Nilsasgård 2:11, Norrby, Lemland

Motpart Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

Beslut Kulturbyrån avger utlåtande enligt bilaga.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten 

för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko, 

Föredragande Sjöberg Pia, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 2.500 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 1.6.2020. 

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.

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Westling Gunnar, 



Diarienr.  ÅLR 2018/1036 Reg.datum  01-02-2018 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/1265 Reg.datum  11-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2015/7787 Reg.datum  26-06-2015 Beslutsdatum   2019-02-14

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Ärendemening
Extra avgång på Asterholmalinjen (Extra tur med m/s 

Frida från Torsholma till Lappo)

Motpart

Beslut

Beslöts med stöd av 10 § 2 mom. Landskapsförordning 

(1979:6) om färjor och den i ÅLR 2018/7498 den 

22.11.2018 fastställda turlistan att bevilja en extra 

avgång med m/s Frida II söndagen den 10 mars 2019 

klockan 02:00 från Torsholma mot Lappo och 

Asterholma. Färjan går 01:25 från Asterholma och 

01:40 från Lappo samma dag. Extra avgångarna ska 

beställas direkt till färjan senast klockan 19 lördagen 

den 9 mars 2018. Kostnaderna påförs anslag 75010 

Upphandling av sjötrafik.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas, 

Föredragande Schauman Sten, 

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

118.599,56 euro för utbetalning. (33 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Beslut

Landskapsregeringen beslutar att ersätta Mariehamns 

stad med kompletterande medel 60 266 € för 

produktionen av skyddshemstjänster år 2018.



Diarienr.  ÅLR 2016/5184 Reg.datum  28-06-2016 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/1144 Reg.datum  06-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening
Kurs i ansvarsfull alkoholservering och konflikthantering 

2019

Motpart Ålands yrkesgymnasium

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Ärendemening EU-bidrag, ESF, MISE textilprojekt

Motpart Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice

Beslut

Godkända stödberättigande kostnader är 56.546,00 

euro. Godkännes för utbetalning 56.546,00 euro, varav 

ESF-delen utgör 28.273,00 euro, vilket utgör 50 % av 

projektets totala offentliga kostnader i enlighet med 

gällande finansieringsbeslut. (35 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Sommarström Matias, 

Ärendemening
Eu-bidrag, ESF, HÅY - helhetsundervisning vid Ålands 

yrkesgymnasium

Motpart Ålands Gymnasium

Beslut

Godkända stödberättigande kostnader är 23.267,34 

euro vilket tillsammans med schablonen om 40 % 

9.306,94 euro blir 32.574,28 euro. Godkännes därmed 

för utbetalning 32.574,28 euro, varav ESF-delen utgör 

16.287,14 euro, vilket utgör 50 % av projektets totala 

offentliga kostnader i enlighet med gällande 

finansieringsbeslut. (34 N1) 

Föredragande Sommarström Matias, 



Diarienr.  ÅLR 2019/965 Reg.datum  31-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/643 Reg.datum  23-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Finlands svenska Marthaförbund rf

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för 

tiden 14.2-31.12.2019 – landskapet Åland. Syfte: Till 

förmån för kvinnostödscenter i Riga, Lettland. 

Insamlingssätt: Genom donationer och inbetalning till 

bankgiro. Villkor: 1. Information om penninginsamlingen 

ska finnas på svenska språket. Detta innebär att all 

information som riktas till donationsgivarna ska finnas 

på svenska. 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. Tillståndet gäller under 

förutsättning att tillståndsvillkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Beslut

Landskapsregeringen beslöt anta offert av Ålands 

yrkesgymnasium. I totalkostnaden ingår 

föreläsararvoden, föreläsarnas rese- och logikostnader, 

traktamenten, kursadministration och marknadsföring, 

kurslokal, kaffeservering för max 40 personer samt 

kursintyg för deltagarna. Vid fler än 40 deltagare 

tillkommer 14,50 € / deltagare för kaffeservering och 

lunch. Den totala summan av deltagaravgifter (a´ 35 €) 

dras av den totala kurskostnaden. Totalkostnaden före 

avdrag uppgår till 4.250 € (fyratusentvåhundrafemtio 

euro) och ska belasta budgetmoment 41000 (övriga 

sociala uppgifter).



Diarienr.  ÅLR 2019/902 Reg.datum  30-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/100 Reg.datum  07-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Ärendemening Hembygdsrätt

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om åländsk 

hembygdsrätt.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Stiftelsen Näsdagen

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för 

tiden 14.2-31.12.2019 – landskapet Åland. Syfte: Till att 

finansiera de nio hjälporganisationernas, som ingår i 

stiftelsen, långsiktiga biståndsprojekt i u-länder. 

Insamlingssätt: Genom brev, telefonsamtal, internet, 

sociala medier, tidningsreklam, utomhusreklam, 

donationer, evenemang, bankgiro, radio, sms, 

mobilapplikation, dagsverke och i samband med köp. 

Villkor: 1. Information om penninginsamlingen ska 

finnas på svenska språket. Detta innebär att all 

information som riktas till donationsgivarna ska finnas 

på svenska. 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. Tillståndet gäller under 

förutsättning att tillståndsvillkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2019/145 Reg.datum  08-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/1350 Reg.datum  13-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2018/713 Reg.datum  22-01-2018 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening Investeringsstöd

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening
Verksamhetsberättelse över vissa förvaltningsuppgifter 

inom hälso- och sjukvården på Åland 2018 – Ersättning

Motpart Statens ämbetsvek på Åland

Beslut

Statens ämbetsverk på Åland tillställs en räkning på 

32.121,16 euro för kostnader som uppkommit vid 

handhavandet av vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter år 

2018.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Afrasiabi Emad, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Mariehamn

Motpart

Beslut

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.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Jordförvärv i Jomala

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar ansökan om 

jordförvärvstillstånd.

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2018/1554 Reg.datum  19-02-2018 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2018/9400 Reg.datum  07-11-2018 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2018/10709 Reg.datum  20-12-2018 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/292 Reg.datum  11-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart

Beslut Beslöts utbetala första raten, 12.000 euro. (110 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Ersättning för rådgivning

Motpart

Beslut
Enligt redovisade kostnader betalas stödbeloppet ut på 

157,50 euro. (109 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut
Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd betalas 

stödbeloppet ut på 11.989,71 euro. (108 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Motpart

Beslut
Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd betalas 

hela stödbeloppet ut på 2.425,20 euro. (107 N2)



Diarienr.  ÅLR 2019/870 Reg.datum  29-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/868 Reg.datum  29-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/777 Reg.datum  25-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/499 Reg.datum  17-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart Kumlinge andelshandel

Beslut Beviljades 17.069,07 euro. (39 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande

Ärendemening Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart Föglöbutiken Ab 

Beslut Beviljades 24.477,91 euro. (38 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande

Ärendemening Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart

Beslut Beviljades 14.234,47 euro. (37 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande

Ärendemening Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart

Beslut Beviljades 21.036,34 euro. (36 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart

Beslut Beslöts utbetala första raten, 12.000 euro. (111 N2)

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 



Diarienr.  ÅLR 2019/467 Reg.datum  16-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/601 Reg.datum  21-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/867 Reg.datum  29-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/489 Reg.datum  17-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/1352 Reg.datum  13-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart Vårdö Närbutik Ab

Beslut Beviljades 19.880,89 euro. (44 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande

Ärendemening Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart

Beslut Beviljades 14.739,48 euro. (43 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande

Ärendemening Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart Seglinge andelshandel

Beslut Beviljades 13.837,04 euro. (42 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande

Ärendemening Stöd till detaljhandeln i skärgården

Motpart Kökar skärgårdsbutik AB

Beslut Beviljades 10.820,36 euro. (40 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande



Ärendemening Tillstånd för specialtransporter

Motpart E K Lyft Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 



Beslut

Med stöd av 9a § landskapsförordning (1993:104) om 

fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och 

belastning beslöt Ålands landskapsregering att 

godkänna E K Lyft Ab dispens från gällande 

bestämmelser om maximal bredd och höjd hos fordon, i 

enlighet med de villkor som anges nedan. Tillståndet 

avser två separata transporter av passagerarbroar. 

Transporternas bredd är 4,45 meter, höjd är 5,40 

meter, längd är 16 meter och vikt 9 ton. Tillståndet 

gäller för; fordon ÅL 4398 med släpvagn. Tidpunkten för 

transporterna äger rum 18.2.2019 kl. 9.00-10.00 

respektive 12.00-13.00. Tidpunkten för transporterna 

kan justeras i överenskommelse med Ålands 

Polismyndighet. Tidpunkten för transporterna ska dock 

väljas så att den allmänna trafiken störs så lite som 

möjligt. Tillståndet avser rutten från Norrböle till 

Långnäs hamn via kommunal gata Godbyvägen – 

kommunal väg nr 203 Bolstavägen – landsväg nr 2 Nya 

Godbyvägen – landsväg nr 21 Rökerirondellen – 

landsväg nr 3 Lemlandsvägen – landsväg nr 3 

Långnäsvägen. Villkor 1. Ålands polismyndighet, 

Alarmcentralen och väghållaren ska, senast två dagar 

innan transport, meddelas om transportens bredd samt 

beräknad tid då de olika vägavsnitten kan vara 

blockerade eller ha begränsad framkomlighet på grund 

av transporten. Ålands polismyndighet och 

Alarmcentralen ska dessutom meddelas vid transportens 

start. 2. För att tillståndet ska gälla förutsätts att 

sökanden följer Anvisningsföreskriften ”Villkor för 

specialtransporttillstånd”, se bilaga 1. Innehavaren av 

tillståndet ansvarar, enligt bilagan, även för att 

erforderligt antal trafikdirigerare och varningsbilar 

åtföljer transporten. Innehavaren av tillståndet ska i god 

tid underrätta Ålands polismyndighet om det planerade 

upplägget. 3. Höjden på fordonet överstiger 4,20 meter. 

Transportören och föraren ska kontrollera att en 

transport längs den transportrutt som ska användas är 

möjlig utan risk för sammanstötning med konstruktioner 

ovanom vägen. I händelse av att det finns kablage så 

måste dessa lyftas när transporten kör förbi. 4. Samtliga 

kostnader orsakade av transporten, vilka kan drabba 

vägen eller dess anordningar eller el-, telefonledningar 

och dylikt, ersätts av innehavaren av tillståndet. För 

eventuella flyttningsåtgärder ska respektive sakägare 

kontaktas innan transporttillfället.



Diarienr.  ÅLR 2019/691 Reg.datum  23-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/691 Reg.datum  23-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/728 Reg.datum  24-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening Uppdatering av informationsmaterial

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att anta offert av April 

Kommunikation för uppdatering av broschyren. I 

samband med betalningen av kostnaderna enligt 

offerten, överlåts materialet i elektroniskt redigerbar 

form till Ålands landskapsregering och får därmed fritt 

användas och omarbetas för internt och externt bruk. 

Totalkostnaden uppgår till 2.142 euro + moms och 

omfattar arvode, tryck, samt kostnad för överlåtelse av 

material och ska belasta budgetmoment 41000 Övriga 

sociala uppgifter.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Maj-Len, 

Föredragande

Ärendemening Uppdatering av informationsmaterial

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att anta offert av April 

Kommunikation för uppdatering av broschyren. I 

samband med betalningen av kostnaderna enligt 

offerten, överlåts materialet i elektroniskt redigerbar 

form till Ålands landskapsregering och får därmed fritt 

användas och omarbetas för internt och externt bruk. 

Kostnaden uppgår till 380 euro + moms och omfattar 

tryck av 200 exemplar av broschyren och ska belasta 

budgetmoment 40010 Social- och miljöavdelningens 

allmänna förvaltning, verksamhet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Michelsson Bengt, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2019/228 Reg.datum  09-01-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2019/1081 Reg.datum  04-02-2019 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar er räntestöd för ett 

bostadslån som utbetalats av er i stöd av 

bostadssparavtal åt ovan nämnda 

bostadsspardeponenter. Landskapsregeringen beslutade 

vidare att utbetala en bostadssparpremie om 3 000 euro 

till bostadsspardeponenten.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Mattsson Peter, 

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar er räntestöd för ett 

bostadslån som utbetalats av er i stöd av 

bostadssparavtal åt ovan nämnda 

bostadsspardeponenter. Landskapsregeringen beslutade 

vidare att utbetala en bostadssparpremie om 3 000 euro 

till bostadsspardeponenten.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Mattsson Peter, 

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar er räntestöd för ett 

bostadslån som utbetalats av er i stöd av 

bostadssparavtal åt ovan nämnda 

bostadsspardeponenter. Landskapsregeringen beslutade 

vidare att utbetala en bostadssparpremie om 3 000 euro 

till bostadsspardeponenten.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Mattsson Peter, 



Diarienr.  ÅLR 2018/10839 Reg.datum  31-12-2018 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2018/6296 Reg.datum  16-07-2018 Beslutsdatum   2019-02-14

Diarienr.  ÅLR 2018/10623 Reg.datum  19-12-2018 Beslutsdatum   2019-02-14

Ärendemening

Understöd för reparationer och andra åtgärder som är 

nödvändiga för att avlägsna sanitära olägenheter i egen 

stadigvarande bostad

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Mattsson Peter, 

Ärendemening Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för 

installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet 

uppgår preliminärt till 1 250,00 euro.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Mattsson Peter, 

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar er räntestöd för ett 

bostadslån som utbetalats av er i stöd av 

bostadssparavtal åt ovan nämnda 

bostadsspardeponenter. Landskapsregeringen beslutade 

vidare att utbetala en bostadssparpremie om 3 000 euro 

till bostadsspardeponenten.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Mattsson Peter, 
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Ärendemening
Understöd för reparation av 

ålderspensionärs/handikappads egen bostad

Motpart

Beslut
Landskapsregeringen beviljar Er reparationsunderstöd 

för Er bostad motsvarande 654 euro.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande Mattsson Peter, 

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett 

reparationsunderstöd för avlägsnande av sanitär 

olägenhet i Er bostad. Stödet betalas ut efter att 

samtliga kostnader redovisas och att dricksvattnet 

konstateras tjänligt. Av de stödberättigade kostnaderna 

ersätts 40%, stödet uppgår till högst 10 000 euro. 

Villkor Understödet betalas ut efter att arbetet har 

redovisats genom kopior av betalda fakturor samt ett 

vattenprov som visar att vattnet efter åtgärden uppfyller 

kvalitetskraven och rekommendationerna i: Social- och 

hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på 

och kontrollundersökning av hushållsvatten i små 

enheter (FFS 401/2001) tillämpad på Åland genom 

Ålands landskapsstyrelse beslut (2001:74) om ändring 

av 1 § Ålands landskapsstyrelses beslut angående 

tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 

om hushållsvatten . Åtgärden ska vara slutförd senast 

1.7.2020.


