Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-05-20 och 2019-05-20

Diarienr.

ÅLR 2019/2522

Reg.datum

22-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

2019-05-20

Motpart

Landskapsregeringen beslöt att godkänna ditt prov i
elsäkerhetsexamen enligt 72 § elsäkerhetslagen (FFS
1135/2016), antagen på Åland med stöd av
landskapslag (2011:9) om tillämpning i landskapet
Åland av elsäkerhetslagen. Detta intyg gäller
elsäkerhetsexamen 2 (Eb 2) och är ikraft i 5 år från
beslutsdatum.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2522

Reg.datum

22-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

2019-05-20

Motpart

Landskapsregeringen beslöt att godkänna ditt prov i
elsäkerhetsexamen enligt 72 § elsäkerhetslagen (FFS
1135/2016), antagen på Åland med stöd av
landskapslag (2011:9) om tillämpning i landskapet
Åland av elsäkerhetslagen. Detta intyg gäller
elsäkerhetsexamen 2 (Eb 2) och är ikraft i 5 år från
beslutsdatum.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2522

Reg.datum

22-03-2019 Beslutsdatum

2019-05-20

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

Motpart

Landskapsregeringen beslöt att godkänna ditt prov i
elsäkerhetsexamen enligt 72 § elsäkerhetslagen (FFS
1135/2016), antagen på Åland med stöd av
landskapslag (2011:9) om tillämpning i landskapet
Åland av elsäkerhetslagen. Detta intyg gäller
elsäkerhetsexamen 2 (Eb 2) och är ikraft i 5 år från
beslutsdatum.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2522

Reg.datum

22-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

2019-05-20

Motpart

Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna dig i
provet för elsäkerhetsexamen enligt 72 §
elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016), antagen på Åland
med stöd av landskapslag (2011:9) om tillämpning i
landskapet Åland av elsäkerhetslagen.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2522

Reg.datum

22-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna dig i
provet för elsäkerhetsexamen enligt 72 §
elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016), antagen på Åland
med stöd av landskapslag (2011:9) om tillämpning i
landskapet Åland av elsäkerhetslagen.

2019-05-20

Diarienr.

ÅLR 2019/2522

Reg.datum

22-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

2019-05-20

Motpart

Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna dig i
provet för elsäkerhetsexamen enligt 72 §
elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016), antagen på Åland
med stöd av landskapslag (2011:9) om tillämpning i
landskapet Åland av elsäkerhetslagen.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2522

Reg.datum

22-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

2019-05-20

Motpart

Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna dig i
provet för elsäkerhetsexamen enligt 72 §
elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016), antagen på Åland
med stöd av landskapslag (2011:9) om tillämpning i
landskapet Åland av elsäkerhetslagen.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2522

Reg.datum

22-03-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

2019-05-20

Motpart

Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna dig i
provet för elsäkerhetsexamen enligt 72 §
elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016), antagen på Åland
med stöd av landskapslag (2011:9) om tillämpning i
landskapet Åland av elsäkerhetslagen.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/2522

Reg.datum

22-03-2019 Beslutsdatum

2019-05-20

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Österlund Yvonne,

Föredragande

Lindström Johnny,

Ärendemening

Elsäkerhetsexamen 25 april 2019

Motpart

Landskapsregeringen beslöt att inte godkänna dig i
provet för elsäkerhetsexamen enligt 72 §
elsäkerhetslagen (FFS 1135/2016), antagen på Åland
med stöd av landskapslag (2011:9) om tillämpning i
landskapet Åland av elsäkerhetslagen.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/523

Reg.datum

17-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Strand Susanne,

Föredragande

Åkergård Kenneth,

Ärendemening

Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering
Leader Projekt: Kvarnen

Motpart

Lassa-Långnäs föreningen Kyrkoby r.f.

Beslut

Beviljas investeringsstöd (EU-delfinansierat) enligt
landskapslagen om finansiering av
landsbygdsnäringar (ÅFS2016:29). Delfinansiering
från Europeiska jordbruksfonden och Ålands
landskapsregering inom ramen för
landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland
2014-2020. Beviljas en delfinansiering om 60 %,
dock högst 13.612,80 euro. Hyrrä-nummer: 86525)

Diarienr.

ÅLR 2019/3588

Beslutande organ
Beslutande

Reg.datum
03-05-2019 Beslutsdatum
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån
Tjänstemannabeslut
Häggblom Maija,

Föredragande
Ärendemening

Skriftligt bevakningsförfarande

Motpart

Landskapsfogdeämbet i landskapet Åland

2019-05-20

2019-05-20

Landskapet Åland vill i samband med det skriftliga
bevakningsförfarandet bevaka den särskilda
rättigheten som belastar fastighet 438-406-1-13:
Området är fredat genom avtal och Ålands
landskapsregerings beslut 2014:56 om avsättande
av Skag naturreservat i Lumparlands kommun.
Fredningen gäller för framtiden. Landskapet Åland
vill även bekräfta sin önskan att köpa egendomen i
fråga enligt tidigare önskemål.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/4033

Reg.datum

17-05-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Nord Lennart,

Föredragande

Lindfors Elin,

Ärendemening

Tillstånd för tillfällig valskyltning

Motpart

2019-05-20

Beslut

Med stöd av 12 § Vägtrafiklag (1983:27) för
landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering att
bevilja sökanden. tillstånd för uppsättande av
valskyltar längs de vägar landskapet är väghållare
för. Tillståndet gäller för valskyltar inför
Europaparlamentsval 2019 och dessa får sitta uppe
från beslutsdatum fram till 29.5.2019. Villkor 1.
Valskyltar och dess fästanordningar, som placeras
inom vägområde (se bilaga 2, figur 1), ska vara
eftergivliga. Till eftergivligt material räknas enklare
träkonstruktioner nedsatta i mark utan större
förankring (se bilaga 2, figur 2). 2. Anordningar av
icke eftergivligt material såsom betongfundament,
byggnadsställningar eller stora träplakat (se bilaga 2,
figur 3), ska placeras utanför vägområde: minst 3
meter från vägbanans yttre kant då
hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller lägre,
minst 7 meter från vägbanans yttre kant då
hastighetsbegränsningen är 70 km/h och minst 9
meter från vägbanans yttre kant då
hastighetsbegränsningen är 90 km/h. Krav på
skyltarnas utformning 3. Valskyltarna ska vara i
sådan storlek att förbipasserande trafik kan uppfatta
dem. 4. Valskyltarna ska utformas och placeras så
att de anpassas till omgivningen. Valskyltarna ska
inte kunna förväxlas med vägmärken eller andra
trafikanordningar eller på annat sätt utgöra en
trafikfara. Självlysande färger eller reflexmaterial får
inte användas. 5. Användning av miljövänligt och
återvinningsbart material till valskyltarna bör
eftersträvas. Krav på skyltarnas placering 6. Om
valskyltar placeras utanför vägområde, men inom
vägens sido-, skydds- eller frisiktsområde ska
markägaren kontaktas innan utplacering sker för att
ge sitt samtycke. 7. Valskyltarna får inte hindra
normala vägunderhållsåtgärder. Valskyltarna ska
därför placeras så att avståndet från den yttre
kanten av vägrenen till valskyltens närmaste kant är
minst 1 meter. Valskyltarna får inte placeras på
skötselområden, skiljeremsor mellan körbanor eller
refuger. Väghållaren ansvarar inte för eventuella
skador som förorsakas på valskyltarna vid
vägunderhåll. 8. Valskyltarna får inte uppsättas på
vägens innerslänt (se bilaga 2, figur 1). Valskyltarna
får inte heller placeras på frisiktsområdet i
korsningsområden, vid anslutningar eller i
vägkurvor, så att de ur trafiksäkerhetssynpunkt
utgör ett sikthinder. 9. Valskyltarna får inte skymma
vägmärken och övriga väganordningar eller försvåra

