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Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-03-29 och 2019-03-29

Ärendemening Tillstånd för specialtransporter

Motpart E K Lyft Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

Ärendemening EU-bidrag, ESF, n/a

Motpart Ålands Fredsförening-Emmaus rf

Beslut

Beslöts bevilja ett förskott om 80.000 euro av 

beviljat stöd om 309.937,60 för projektet ”Växtkraft” 

inom ramen för Ålands strukturfonds program 

”Entreprenörskap och kompetens”. Det beviljade 

förskottet kommer att avräknas mot redovisade och 

stödberättigade utgifter i enlighet med plan. (72 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf,

Föredragande Sommarström Matias,
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Diarienr.  ÅLR 2019/2730 Reg.datum  28-03-2019 Beslutsdatum   2019-03-29

Diarienr.  ÅLR 2019/2772 Reg.datum  29-03-2019 Beslutsdatum   2019-03-29

Ärendemening Fördelningsnyckel för samfundsskatten 2019

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har den 29 mars 2019 

fastställt fördelningen av samfunds och samfällda 

förmåners kommunalskatt mellan de enskilda 

kommunerna för år 2019 enligt 32 § 

kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet 

Åland.

Beslutande organ
Finansavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nyholm Conny,

Föredragande Tufvesson Runa,

Ärendemening

Byte av representant i övervakningskommitteén för 

Europeiska havs- och fiskerifondens operativa 

program 2014-2020

Motpart

Beslut

Beslöts att istället för Ulf Lindvik utse 

finansieringshandläggare Ralf Stolt som ersättare. 

(73 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Johansson Linnéa,

Föredragande Strand Susanne,

Beslut

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

om fordons konstruktion, utrustning, skick, 

användning och belastning beslöt Ålands 

landskapsregering att godkänna EK lyft Ab dispens 

från gällande bestämmelser om maximal bredd och 

höjd hos fordon, i enlighet med de villkor som anges 

nedan. Tillståndet avser transport av garage. 

Transportens bredd är 6,0 meter, höjd är 4,70 

meter, längd är 1,6 meter och vikt 8000 kilogram. 

Tillståndet gäller för; fordon ÅL 4398 med släpvagn. 

Tidpunkterna för transporterna äger rum 1.4.2019 

kl. 18.30-19.30. 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 landsväg 12 

Sjukhusvägen – landsväg 21 Rökerirondellen – 

landsväg 3 Lemlandsvägen – landsväg 330 

Flakavägen. 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.
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Diarienr.  ÅLR 2019/2349 Reg.datum  18-03-2019 Beslutsdatum   2019-03-29

Diarienr.  ÅLR 2018/4874 Reg.datum  07-06-2018 Beslutsdatum   2019-03-29

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Komforthus Ab

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd 

som utgör 20 %, dock högst 42.120 euro, för 

investering i byggnation av nya 

produktionsutrymmen för tillverkning av takluckor. 

(76 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening
Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera 

Abp

Motpart Svinö Stugby Ab

Beslut
Beslöts förorda Finnvera lån om maximalt 40.000 

euro. (75 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,
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