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Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-03-19 och 2019-03-19

Ärendemening Tillstånd för specialtransporter

Motpart YH-Kuljetus Oy

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

Ärendemening Avbytarstöd 2019

Motpart

Beslut
Beslöts godkänna ansökan för totalt 300 timmar (30 

dagar). (142 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Loumann Annette,

Föredragande

Ärendemening
Utlåtande gällande omläggning av plåttak på stallet 

vid Kastelholms kungsgård

Motpart

Beslut Kulturbyrån avger utlåtande enligt bilaga.

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning 

tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Sjöberg Pia,
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Beslut

Med stöd av 38 § 3 mom. 

kommunikationsministeriets förordning om 

specialtransporter och specialtransportfordon (FFS 

786/2012) beslöt Ålands landskapsregering att 

godkänna YH-Kuljetus Oy dispens från gällande 

bestämmelser om höjd hos fordon, i enlighet med de 

villkor som anges nedan. Tillståndet avser en 

transport av plaströr i spole. Transportens bredd är 

2,6 meter, höjd är 4,9 meter, längd är 13,5 meter 

och vikt 20 ton. Tillståndet gäller för; fordon TYY-

220 och påhängsvagn PFH-981. Tidpunkten för 

transporten äger rum 21.3.2019 kl. 7.00-8.00. 

Tidpunkten för transporten kan justeras i 

överenskommelse med Ålands Polismyndighet. 

Tidpunkten för transporten ska dock väljas så att 

den allmänna trafiken störs så lite som möjligt. 

Tillståndet avser rutten Landsväg nr 3 Långnäsvägen 

– landsväg nr 3 Lemlandsvägen – landsväg nr 21 

Rökerirondellen – Landsväg nr 12 Sjukhusvägen – 

landsväg nr 11 Västra rondellen – landsväg nr 1 

Hammarlandsvägen – landsväg nr 160 

Skarpnåtövägen – kommunal väg nr 163 

Södergårdsstigen. Villkor 1. Ålands polismyndighet 

och Infrastrukturavdelningen vid Ålands 

landskapsregering (väghållaren) ska, senast två 

dagar innan transport, meddelas om transportens 

tidpunkt och avvikande dimension (höjd) samt 

beräknad tid då de olika vägavsnitten kan vara 

blockerade eller ha begränsad framkomlighet på 

grund av transporten. Ålands polismyndighet 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.
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Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering 

Leader Projekt: Fiskefyrar

Beslutande organ
Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Eklund-Melander Jenny,

Föredragande Stolt Ralf,

Ärendemening
Ruinvård i Bomarsund Bomarsunds fästning 

kartläggning av skador

Motpart

Beslut Kulturbyrån avger utlåtande enligt bilaga.

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning 

tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Karlsson Jonas,

Ärendemening
Utlåtande rörande arbetsbeskrivning för omläggning 

av tak vid Jomala gård, Jomala kommun

Motpart Landskapets fastighetsverk

Beslut Kulturbyrån avger utlåtande enligt bilaga.

Beslutande organ

Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning 

tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Karlsson Jonas,

Ärendemening Dödande av inteckning

Motpart Karlssons Schakt & Transport Ab

Beslut Landskapsregeringen beslöt döda inteckningen.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande
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Motpart Ålands fiskare r.f.

Beslut

Beslöts att inom ramen för Europeiska havs- och 

fiskerifonden (EHFF) för perioden 2014-2020, 

unionsprioritering 4, ökning av sysselsättningen och 

den territoriella sammanhållningen bevilja 

stödfinansiering om 60 %, dock högst 29.700 euro 

för projektet ”Fiskefyrar”. Projektet har behandlats 

och godkänts av Leader Åland den 6.2.2019 och 

inlämnats till landskapsregeringen för 

laglighetskontroll den 15.2.2019. (68 N3)


