
Diarienr.  ÅLR 2019/2457 Reg.datum  20-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2019/2790 Reg.datum  29-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2019/238 Reg.datum  10-01-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-04-11 och 2019-04-11

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Kondelin Hanna,

Föredragande

Ärendemening
Tillstånd för ingrepp i eller vid fornlämning Su 3.3 i 

Bomarsund, Sund

Motpart Ålands Landskapsregering

Beslut

Kulturbyrån konstaterar att det planerade ingreppet vid 

borrpunkterna 19–37 enligt bifogad karta inte berör en fast 

fornlämning på ett sådant sätt som enligt 1 § 2 mom. i 

Landskapslagen (1999:55) om fornminnen är 

tillståndspliktigt. Anträffas under grävning eller annat arbete 

en fast fornlämning, som ej förut varit känd, ska arbete till 

den del det rör fornlämningen omedelbart avbrytas och den 

som leder arbetet ofördröjligen kontakta Kulturbyrån. Vid de 

markarbeten som vidtas intill Bomarsunds huvudfäste ska 

det ges tillfälle för personal från Ålands landskapsregerings 

kulturbyrå att övervaka arbetet och vid behov ges möjlighet 

att tillfälligt avbryta det för dokumentation. Kulturbyrån bör 

kontaktas minst en vecka innan ett planerat arbete i 

området för att ha beredskap att övervaka arbetet.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Anderberg Daniel,

Ärendemening
Tillstånd för ingrepp i eller vid fast fornlämning Sa 18.3 i 

Lagmansby, Saltvik

Motpart

Beslut

Kulturbyrån konstaterar att det planerade ingreppet inte 

berör en fast fornlämning på ett sådant sätt som enligt 1 § 2 

mom. i Landskapslagen (1999:55) om fornminnen är 

tillståndspliktigt. Anträffas under grävning eller annat arbete 

en fast fornlämning, som ej förut varit känd, ska arbete till 

den del det rör fornlämningen omedelbart avbrytas och den 

som leder arbetet ofördröjligen kontakta Kulturbyrån. Vid de 

markarbeten som vidtas invid fast fornlämning Sa 18.3 bör 

det ges tillfälle för personal från Ålands landskapsregerings 

kulturbyrå att övervaka arbetet och vid behov ges möjlighet 

att tillfälligt avbryta det för dokumentation. Kulturbyrån bör 

kontaktas minst en vecka innan ett planerat arbete i 

området för att ha beredskap att övervaka arbetet.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån Enheten för 

kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Helminen Mikko,

Föredragande Anderberg Daniel,
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Diarienr.  ÅLR 2019/234 Reg.datum  09-01-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2017/9704 Reg.datum  20-12-2017 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2019/2729 Reg.datum  28-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2019/2736 Reg.datum  28-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2019/2809 Reg.datum  01-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård år 

2018

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa,

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård år 

2018

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa,

Föredragande

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Inred Ab

Beslut

Beviljas förlängning av projekttiden till den 30.4.2019. 

Stödmottagaren skall inlämna ansökan om utbetalning av 

stöd samt slutrapport senast den 30.4.2019. (85 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth,

Föredragande

Ärendemening
Intrång i särskilt skyddsvärd arts livsmiljö eller i särskilt 

skyddsvärd biotop

Motpart Skarpnåtö samfällighet

Beslut

Landskapsregeringen beviljar tillstånd att utföra de åtgärder 

som beskrivs i anhållan och det bifogade utlåtandet av Linda 

Sundström. Landskapsregeringen konstaterar att åtgärderna, 

när de utförs med försiktig planering, är till gagn för naturen 

omkring diket mellan Leviksfjärden och Västerfjärden.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Kondelin Hanna,

Föredragande

Ärendemening
Intrång i särskilt skyddsvärd arts livsmiljö eller i särskilt 

skyddsvärd biotop

Motpart Skarpnåtö fiskelag

Beslut

Landskapsregeringen beviljar tillstånd att utföra de åtgärder 

som beskrivs i anhållan och det bifogade utlåtandet av Linda 

Sundström. Landskapsregeringen konstaterar att åtgärderna, 

när de utförs med försiktig planering, är till gagn för naturen 

omkring diket mellan Leviksfjärden och Västerfjärden.
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Diarienr.  ÅLR 2019/2843 Reg.datum  02-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2019/2853 Reg.datum  02-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2019/2855 Reg.datum  02-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2019/2985 Reg.datum  08-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2019/2889 Reg.datum  03-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart IP Connect Ab

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård år 

2018

Motpart Kvinnokliniken-Ax Ab

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa,

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård år 

2018

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa,

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård år 

2018

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa,

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård år 

2018

Motpart Johnny Nordman Ab

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa,

Föredragande

Ärendemening
Verksamhetsberättelse om privat hälso- och sjukvård år 

2018

Motpart Cityläkarna Mariehamn Ab

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Latvala Ulla-Liisa,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/2220 Reg.datum  13-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Mattsson Peter,

Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja IP-Connect AB tillstånd för 

grävning för förläggning av optoslang för fiber längs med 

landsväg 10 Västra Utfarten, enligt till anhållan bifogad 

karta 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 fiberdragningen innan försyn. 3. 

Optoslangen ska placeras på ett ledningsdjup av minst 600 

mm. Om detta inte går att genomföra på delar av sträckan 

ska sökanden meddela väghållaren om vilka delsträckor som 

berörs och avvikande djup för dessa. Väghållaren ansvarar 

inte för eventuella skador, som kan åstadkommas på 

optoslangen 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. Om arbetet 

utförs från GC-banan eller orsakar hinder eller fara för gång- 

och cykeltrafikanter ska tillräckliga varningsåtgärder vidtas. 

5. 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. 

6. Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla erforderliga 

åtgärder för skyddande av optoslangen eller dennas 

anordningar, vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen 

byggs om, breddas, grundförbättras eller förses med 

trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller 

dylikt. 7. För framtida lokalisering av optoslangen ska dessa 

GPS-inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna ska 

skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom senast 

vid slutssyn av arbetet eller i överenskommelse med 

väghållaren. Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med 

höjdsystemet N2000. 8. Alla kostnader för arbetet betalas av 

sökanden. Sökanden svarar även för eventuella 

reparationskostnader av körbanor, vägslänter och diken, 

vilka föranleds av arbetet, under fem års tid räknat från det 

att åtgärden avslutats. 9. För närmare bestämning av tiden 

för arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande 

åtgärder ska sökanden kontakta vägmästare vid 

vägunderhållet. (Se kontaktuppgifter under rubriken 

Information.)
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Diarienr.  ÅLR 2019/961 Reg.datum  31-01-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2019/2384 Reg.datum  19-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2017/7362 Reg.datum  27-09-2017 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2019/2890 Reg.datum  03-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/ Leader 

Projekt: Skeppsföreningen Albanus ungdomsverksamhet 

Prentisarna

Motpart Skeppsföreningen Albanus r.f.

Beslut

Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

1.966,40 euro för utbetalning. 983,20 euro kvittas mot 

förskott så 983,20 euro utbetalas. (86 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif,

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening Räntestöd för bostadssparlån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar gäldenär ett räntestöd för ett 

bostadslån. Räntegottgörelse betalas ut till gäldenärens 

kreditinstitut i enlighet med landskapslagen (1994:41) om 

tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 

angående stöd vid förvärv av bostad. Landskapsregeringen 

beslutar med stöd av samma lag att utbetala en 

bostadssparpremie om 3 000 euro vilken betalas ut till det i 

ansökan angivna konto.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Mattsson Peter,

Ärendemening Landskapsborgen för bostadslån

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar gäldenär ett räntestöd för ett 

bostadslån. Räntegottgörelse betalas ut till gäldenärens 

kreditinstitut i enlighet med landskapslagen (1994:41) om 

tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 

angående stöd vid förvärv av bostad. Landskapsregeringen 

beslutar med stöd av samma lag att utbetala en 

bostadssparpremie om 3 000 euro vilken betalas ut till det i 

ansökan angivna konto.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande Mattsson Peter,

Beslut

Landskapsregeringen beviljar gäldenär ett räntestöd för ett 

bostadslån. Räntegottgörelse betalas ut till gäldenärens 

kreditinstitut i enlighet med landskapslagen (1994:41) om 

tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 

angående stöd vid förvärv av bostad. Landskapsregeringen 

beslutar med stöd av samma lag att utbetala en 

bostadssparpremie om 3 000 euro vilken betalas ut till det i 

ansökan angivna konto.

https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d
https://w3d3.regeringen.ax/Reports/Rpe_ALR_declist03.asp?DIARYREF=2&TYPE=%5bobject%20Screen%5d


Diarienr.  ÅLR 2019/1693 Reg.datum  26-02-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Afrasiabi Emad,

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart IP Connect Ab

Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja IP-Connect tillstånd för 

grävning för förläggning av optoslang för fiber längs med 

och borrning genom bygdeväg 196 Boda Tingsvägen i 

Hammarlands kommun, enligt till anhållan bifogad karta och 

de villkor som anges nedan. Därtill godkänns bifogad 

trafikanordningsplan (TA-plan) för det planerade arbetet. 

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. Stormfällda 

träd kan finnas längs med väg på berörd sträcka. I dessa fall 

ska berörd markägare kontaktas och arbete ska ske i samråd 

med denne så att träden inte tar skada. 3. Sökanden ska 

pinna ut fiberdragningen innan försyn. Längs vägen, på dess 

östra sida, har nyligen förlagts kabel, ÅLR 2019/42. 

Sökanden ska förlägga optoslangen på ett avstånd om 30 

cm i horisontalläge från denna kabeldragning. 4. 

Optoslangen ska placeras på ett ledningsdjup av minst 600 

mm. Om detta inte går att genomföra på delar av sträckan 

ska sökanden meddela väghållaren om vilka delsträckor som 

berörs och avvikande djup för dessa. Väghållaren ansvarar 

inte för eventuella skador, som kan åstadkommas på 

optoslangen 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. 5. Den bifogade 

trafikanordningsplanen (TA-planen) ska följas vid arbetet. 6. 

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. 7. 

Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla erforderliga 

åtgärder för skyddande av optofibern eller dennas 

anordningar, vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen 

byggs om, breddas, grundförbättras eller förses med 

trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller 

dylikt. 8. För framtida lokalisering av optoslangen ska dessa 

GPS-inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna ska 

skickas till Infrastrukturavdelningen för kännedom senast 

vid slutssyn av arbetet eller i överenskommelse med 

väghållaren. Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med 

höjdsystemet N2000. 9. Alla kostnader för arbetet betalas av 

sökanden. Sökanden svarar även för eventuella 

reparationskostnader av körbanor, vägslänter och diken, 

vilka föranleds av arbetet, under fem års tid räknat från det 

att åtgärden avslutats. 10. För närmare bestämning av tiden 

för arbetet och med arbetsutförandet sammanhängande 

åtgärder ska sökanden kontakta vägmästare vid 

vägunderhållet. (Se kontaktuppgifter under rubriken 

Information.)
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Diarienr.  ÅLR 2019/2744 Reg.datum  28-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2019/2745 Reg.datum  28-03-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2019/2820 Reg.datum  01-04-2019 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2018/9108 Reg.datum  30-10-2018 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2018/4806 Reg.datum  07-06-2018 Beslutsdatum   2019-04-11

Ärendemening Företagsinvestering för livsmedel

Motpart Ålands Trädgårdshall Andelslag

Beslut
Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 

10.524,05 euro för utbetalning. (87 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Franzell Leif,

Föredragande Alopaeus Sara,

Ärendemening Klagomål angående hälso- och sjukvård

Motpart

Beslut Beslut enligt brev 21 S3.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Avdelningschef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Michelsson Bengt,

Föredragande Afrasiabi Emad,

Ärendemening Beslut med anledning av skadeanmälan

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Afrasiabi Emad,

Föredragande

Ärendemening Beslut med anledning av skadeanmälan

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Afrasiabi Emad,

Föredragande

Ärendemening Beslut med anledning av skadeanmälan

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Hälso- och sjukvårdsbyrån 

tjänstemannabeslut

Beslutande Afrasiabi Emad,

Föredragande

Ärendemening Beslut med anledning av skadeanmälan

Motpart

Beslut Antecknades till protokollet.

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2017/949 Reg.datum  01-02-2017 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2018/6862 Reg.datum  15-08-2018 Beslutsdatum   2019-04-11

Diarienr.  ÅLR 2018/8620 Reg.datum  15-10-2018 Beslutsdatum   2019-04-11

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd som utgör 

50 % av godtagbara kostnader för internationalisering, dock 

högst 1.950 euro. Utställningsrekvisita (600 euro) och 

marknadsföringsmaterial (1.000 euro) har strukits från de 

stödberättigande kostnaderna eftersom dessa kostnader 

enligt stödprinciperna inte ingår i stödberättigande 

kostnader för internationaliseringsstödet. (88 N1)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut
Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd betalas 

stödbeloppet ut på 76.413,51 euro. (173 N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas,

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv,

Ärendemening Startstöd till unga odlare

Motpart

Beslut
Beslöts utbetala tredje och sista raten, 12.000 euro. (172 

N2)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Jordbruksbyrån 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas,

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv,
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