Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-04-03 och 2019-04-03

Diarienr.

ÅLR 2019/1865

Reg.datum

04-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Lindström Leila,

Ärendemening

Godkännande av kurs i ekologisk produktion

Motpart

Skimra gård

Beslut

Med anledning av att ni inkommit med ytterligare
information i ärendet har landskapsregeringen i
stöd av 45 § i förvaltningslag (2008:9) för
landskapet Åland gjort en ny bedömning och den
3 april 2019 beslutat godkänna den del av kursen
i odling av kulturspannmål som hålls av Annica
Michelson som en sådan kurs i ekologiska
produktionsmetoder som avses i 55 § 2 mom. i
landskapsförordning 2016:42. Kursens andra del
som hålls av Kerstin Fagerlund om
kulturspannmålens hälsoeffekter, marknad och
konsumtion har inte en tillräcklig koppling till
ekologisk odling och ekologiska
produktionsmetoder för att kunna godkännas.
Syftet med en godkänd kurs ska vara att förmedla
kunskap om ekologiska odlings- och
uppfödningsmetoder samt att öka odlarnas
kunskap om ekologisk produktion.

Diarienr.

ÅLR 2019/2687

Reg.datum

27-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Ekblom Björn,

Ärendemening

Dispens för att bygga inom vägs skyddsområde

2019-04-03

2019-04-03

Motpart
Med stöd av 41 § 4 mom. landskapslag (1957:23)
om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt
Ålands landskapsregering att sökanden beviljas
tillstånd att hålla byggnad närmare än 20 meter
från landsvägs mittlinje i Önningeby, Jomala
kommun. Tillståndet gäller för fastighet 170-4354-37 för nybyggnation av garage med närmaste
avstånd av 13 meter från landsvägs nr 230
Önningebyvägens mitt enligt till anhållan bifogad
situationsplan.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1954

Reg.datum

06-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Ekblom Björn,

Ärendemening

Tillstånd för väganslutning, ny anslutning

Motpart

2019-04-03

Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23)
om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt
Ålands landskapsregering att godkänna sökandens
ansökan om ny anslutning för lantbruks- och
affärsverksamhet från fastighet 766-405-9-28 i
Sottunga by, Sottunga kommun till landsväg nr
750 (Sottunga brygga – andelshandeln). Ansökan
beviljas enligt de villkor som anges nedan. Villkor
Allmänt 1. Sökanden ska kontakta vägunderhållet
vid Ålands landskapsregering för en försyn av
platsen innan arbetet påbörjas och för en slutsyn
efter utförd åtgärd. Synerna utförs av en
representant från Infrastrukturavdelningen
tillsammans med en representant för sökanden.
Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst
samma skick som innan åtgärden utfördes och i
enlighet med eventuella anvisningar från
Infrastrukturavdelningen. Se kontaktuppgifter
under rubriken Information. 2. Sökanden står för
samtliga kostnader för byggande av
väganslutningen, inklusive trumma, samt också
för framtida underhåll av anslutningen. Eventuella
skador som uppstår på den allmänna vägen p.g.a.
den nya anslutningen bekostas av sökanden. 3.
Den planerade åtgärden ska utföras senast inom
tre år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller
tillståndet. Tekniska krav 4. Väganslutningen ska
byggas så plant som möjligt i förhållande till den
allmänna vägen. Anslutningens släntlutning ska
vara 1:2. Även vägtrumman ska följa denna
släntlutning. 5. Anslutningens körbanebredd ska
byggas maximalt 8 meter. 6. Anslutningen ska
förses med en vägtrumma vars storlek ska
anpassas efter platsens vattenflöde. Vägtrumman
ska ha en inre diameter om minst 30 cm eller
större om vattenflödet fodrar det. Vägtrumman
kan utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) i SN8klass eller motsvarande. Vägtrumman ska
installeras enligt Infrastrukturavdelningens
anvisningar. Dräneringen av sidoområdet ska
ordnas så att inga skador uppstår för den
allmänna vägen. Om anslutningen byggs på en
vattendelande plats behövs ingen vägtrumma.
Sökanden ansvarar för skötsel av vägtrumman.
Vattengenomströmning genom trumman ska alltid
fungera. 7. Den nya anslutningen ska förses med
en ytbeläggning på en sträcka av minst 1,5
meter. Anslutningen får inte tas i bruk innan
ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit
godkänd av Infrastrukturavdelningen.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2213

Reg.datum

13-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Finansavdelningen Avdelningschef
tjänstemannabeslut

Beslutande

Nyholm Conny,

2019-04-03

Föredragande
Ärendemening

Offert Årsredovisning 2018

Motpart
Beslöts anta offerten från Mariehamns Tryckeri
Ab.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2644

Reg.datum

26-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Karlman Niklas,

Föredragande

Karlsson Joel,

Ärendemening

Anpassning av fartygshissar enligt
tillgänglighetsdirektivet

Motpart

2019-04-03

Landskapsregeringen beslöt att anlita företaget
AX Hiss Ab för att anpassa hissautomatiken på
M/S Alfågelns, M/S Gudingens, M/S Knipans, M/S
Skiftets och M/S Viggens hissar enligt
tillgänglighetsdirektivet
Trafi/159173/03.04.01.00/2017 till en beräknad
kostnad på ca 48.000 euro. Upphandlingen
genomfördes i form av direkt upphandling enligt 5
§ punkt 1 i Ålands landskapsregerings
beslut(2018:16) gällande vissa upphandlingar.
Kostnaden påförs budgetmoment 975 000,
Fartygs- och färjinvesteringar.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/1471

Reg.datum

18-02-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för
rättsliga och internationella frågor
tjänstemannabeslut

Beslutande

Nylund Elin,

2019-04-03

Föredragande
Ärendemening

Jordförvärv i Saltvik

Motpart

BAB Björkens Radhus, Saltvik

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 2014/7568

Reg.datum

18-09-2014 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lundén Christina,

Ärendemening

Trafiktillstånd för personbil Förnyande

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslutar med stöd av 21 §
landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik att
återkalla trafiktillstånd nr 720 T10/2014 från och
med den 1.5.2019. Trafiktillståndet lämnas till
Ålands landskapsregering i original.

2019-04-03

