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Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-03-26 och 2019-03-26

Ärendemening Sottunga bränsleförsörjning

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Sundblom Anders,
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Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) 

om allmänna vägar i landskapet Åland beviljas 

Sottunga AHL tillstånd att uppföra bränsletankar och -

pump inom vägområde på hamnområde i Sottunga 

kommun. Tillståndet gäller för i anhållan bifogad 

situationsplan och de villkor som anges nedan. Villkor 

1. Arbetet får inte påbörjas innan 

infrastrukturavdelningens representant givit sökanden 

klartecken att påbörja arbetet. Försyn ska hållas på 

platsen innan arbetsutförandet och en slutsyn ska 

hållas i samband med åtgärdens färdigställande. 

Synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen. Vid synerna ska sökanden 

närvara och gärna även utföraren. Om sökanden inte 

kan närvara vid en syn ska denne utse en 

representant som vid synen har en fullmakt med 

beslutanderätt. Vägområdet ska efter arbetet 

återställas till minst samma skick som innan åtgärden 

utfördes och enligt eventuella anvisningar från 

väghållarens representant. 2. Sökanden ska pinna ut 

uppställningsområdet för bränsletankar, pump samt 

bryggans anslutning till hamnplan innan försyn. 3. 

Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som 

kan åstadkommas på bränslepumpar, -tankar p.g.a. 

normala vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska även 

ta kontakt med berörda ägare av förlagda rör, kablar, 

ledningar eller andra anordningar för att säkerställa 

att ingen åverkan görs på dessa. 4. Den planerade 

åtgärden ska utföras senast inom ett år från 

beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet. 

Det finns möjlighet att ansöka om förlängning av 

utförandetiden. 5. Sökanden ska på egen bekostnad 

utföra alla erforderliga åtgärder för skyddande av 

anläggningen, vilket inkluderar flyttning vid behov, 

ifall vägen/hamnen byggs om, breddas, 

grundförbättras eller förses med trafikanordningar 

såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 

Anläggningen ska förses med påkörningsskydd och 

övriga skydd som är nödvändigt för att säkerställa 

trafiksäkerhet och förhindra eventuella oljespill etc. 6. 

Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. 

Sökanden svarar även för eventuella 

reparationskostnader av hamnplaner, körbanor, 

vägslänter och diken vilka föranleds av arbetet, under 

fem års tid räknat från det att åtgärden avslutats. 7. 

Sökanden ansvarar för hela anläggningens 

miljöpåverkan så som eventuellt oljespill etc. 

Sökanden ska lämna in ett intyg över erhållen 

miljögranskning för anläggningen innan den får tas i 

bruk. Sökanden är ansvarig för skador som åsamkas 

tredje part, dvs de som nyttjar anläggningen och 

allmänheten. 8. För närmare bestämning av tiden för 

arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande 

åtgärder ska sökanden kontakta vägmästare vid 

vägunderhållet. (Se kontaktuppgifter under rubriken 

Information).



Diarienr.  ÅLR 2019/1496 Reg.datum  19-02-2019 Beslutsdatum   2019-03-26

Diarienr.  ÅLR 2018/8306 Reg.datum  04-10-2018 Beslutsdatum   2019-03-26
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Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Alopaeus Sara,

Ärendemening
Finansieringsansökan Central Baltic projektet Rolling 

Images in Business Startups - RIBS

Motpart Skunk r.f.

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

16.267,56 euro för utbetalning. På grund av tidigare 

utbetalt förskott om 74.812,00 euro kvittas 

13.805,29 euro mot förskott och 2.462,27 euro 

godkänns för utbetalning. (65 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande Alopaeus Sara,

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Köpbacka rum och servering Ab

Beslut Beslöts godkänna 6.000 euro för utbetalning. (64 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Alopaeus Sara,

Ärendemening Undantagslov för trollingfiske

Motpart Åland Event

Beslut Inget undantag kan motiveras. Ansökan avslås.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2018/9762 Reg.datum  21-11-2018 Beslutsdatum   2019-03-26

Ärendemening

Förslag till medlemmar i rådgivande delegationen vid 

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 

för år 2019-2020

Motpart

Beslutande organ
Näringsavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Johansson Linnéa,

Föredragande Strand Susanne,

Ärendemening

Nationell medfinansiering Central Baltic Programme 

2014-2020 Safely connected and sustainable 

smallport in Central Baltic Region

Motpart Mariehamns Stad

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

364,17 euro för utbetalning. (66 N1)
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Diarienr.  ÅLR 2016/3233 Reg.datum  02-05-2016 Beslutsdatum   2019-03-26

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannabeslut

Beslutande Juslin Rainer,

Föredragande

Beslut

Beslöts tillsätta rådgivande delegation för 

arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten för 

perioden 26.3.2019 - 31.12.2020 i enlighet med LL 

om Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet 10 §, med följande 

medlemmar: Linnéa Johansson, näringsavdelningen, 

ordförande Niklas Stenbäck, utbildnings- och 

kulturavdelningen, viceordförande (ersättare 

Elisabeth Storfors) Kurt Carlsson, Ålands 

kommunförbund (ersättare Magnus Sandberg) Dan 

Andersson, Ålands näringsliv (ersättare Therese Ling) 

Gudrun Gudmundsen, Tehys fackavdelning på Åland 

(ers. Alexander Båsk Hellström) Johan Stark, FFC på 

Åland (ersättare Elin Sundback) Monica Darnemo-

Öhman, FOA-Å (ersättare Ian-Dan Bolos) Samu 

Mäkelä, Akava-Åland Ansti Dahlén, TCÅ (ersättare 

Mikael Johansson) Mats-Johan Flinck, ÅTFC Micaela 

Fröberg, Studerandekåren vid Högskolan på Åland 

Tobias Karlsson, Studerandekåren vid Högskolan på 

Åland Den rådgivande delegationen skall biträda 

arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten 

(Ams) och fungera som ett informations- och 

kontaktorgan mellan arbetsgivare, arbetstagare, 

studerande, AMS och landskapsregeringen. 

Delegationen beslutar om arbetsformerna. Arvoden 

och kostnadsersättningar betalas i enlighet med 

landskapsregeringens regelverk. Arvoden och 

ersättningar utgår inte till landskapsregeringens 

tjänstemän som utför uppdraget i tjänsten. 

Sekreterare åt och föredragande inför rådgivande 

delegationen är myndighetschefen vid Ålands 

arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams). 

(67 N1)
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Ärendemening

Tillsättande av sakkunniggrupp för att utreda en 

överföring av uppdragstjänster från offentlig 

kulturarvsförvaltning till köptjänster

Motpart

Beslut

Beslöts att anteckna utredningen till kännedom och 

för vidare åtgärder i anledning av den. Byrån 

uppmärksammas på det framtida behovet av 

nödvändiga organisatoriska och allmänna åtgärder i 

syfte säkra förvaltning och tillsyn i enlighet med 

lagstiftningen på områden som berör planläggning, 

fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

Beslöts att upplösa sakkunniggruppen.


