
Diarienr.  ÅLR 2019/5305 Reg.datum  20-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-24

Diarienr.  ÅLR 2017/4110 Reg.datum  30-05-2017 Beslutsdatum   2019-06-24

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-06-24 och 2019-06-24

Ärendemening Finansiering för drift av Ålands skärgårdsnämnd 2017

Motpart

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande

Ärendemening Stf Avdelningschef

Motpart

Beslut

I enlighet med 12 § landskapslagen (1998:70) om 

landskapsregeringens allmänna förvaltning, 2 § 

landskapsförordningen (2014:12) om verkställighet av 

landskapets budget och landskapsregeringens 

delegeringsbeslut av den 18.1.2018 beslöt 

landskapsregeringen att förordna vägingenjör Björn Ekblom 

till ställföreträdande avdelningschef för perioden 8.7-

21.7.2019 och logistiker Bo Karlsson till ställföreträdande 

avdelningschef för perioden 22.7-4.8.2019. Bakgrund Under 

Infrastrukturavdelnings ledningsgrupps semester behövs för 

perioden 8.7-4.8.2019 utses en ställföreträdande 

avdelningschef. Enligt avdelningens arbetsordning verkar 

avdelningschefen såsom byråchef i dennes frånvaro, varför 

ett skilt beslut om ställföreträdande byråchef inte behövs.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne,

Föredragande

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 2019/5315 Reg.datum  24-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-24

Diarienr.  ÅLR 2019/4971 Reg.datum  13-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-24

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Ålands Telefonandelslag

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

Ärendemening
Temporär trafikreglering, tilläggstavlor på landsväg nr 20 

Östra utfarten 24.6-11.8.2019

Motpart

Beslut

Med stöd av 65 § Vägtrafiklag (1983:27) för landskapet 

Åland beslöt Ålands landskapsregering att uppsätta två 

temporära tilläggstavlor T24 med texten ”Gäller ej Röde 

Orm” under befintligt förbudsmärke, F16 förbud mot 

vänstersväng i korsning samt F34 förbud att stanna fordon, 

på landsväg nr 20 Östra utfarten i Mariehamns stad under 

perioden den 24.6-11.8.2019.

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Lindfors Elin,

Beslut

Beslöts i enlighet med gällande resultatavtal mellan 

föreningen och Ålands landskapsregering från den 6.6.2017 

samt anslag under budgetmoment 61000 

skärgårdsutveckling för år 2019 godkänna en utbetalning av 

40.000 euro i understöd för drift av Ålands skärgårdsnämnd 

2019.

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


Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Ålands Telefonandelslag tillstånd 

att förlägga fiberslang inom vägområde enligt i anhållan 

bifogad karta längs landsväg nr 40 Emkarbyvägen i Jomala 

kommun, i samband med att landskapsregeringens 

entreprenad för byggande av väg och parallell GC-väg 

verkställs. Fiberslangen placeras i sektion 6650 - 9100. 

Tillståndet beviljas enligt de villkor som anges nedan. Villkor 

1. Sökanden ska ta kontakt med entreprenören för att 

koordinera arbetet. 2. Den planerade åtgärden ska utföras 

senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte sker 

förfaller tillståndet. 3. Fiberslangen ska placeras så djupt att 

det inte skadas av normala vägunderhållsåtgärder. 

Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som kan 

åstadkommas på fiberslangen 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. Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla 

erforderliga åtgärder för skyddande av fiberslangen och 

eventuella tillhörande anordningar, vilket inkluderar flyttning 

vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, grundförbättras 

eller förses med trafikanordningar såsom vägmärken, 

vägbelysning eller dylikt. 5. För framtida lokalisering av 

fiberslangen ska dessa GPS-inmätas och levereras i DWG 

format. Uppgifterna ska skickas till Infrastrukturavdelningen 

för kännedom senast vid slutssyn av arbetet. 

Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med höjdsystemet 

N2000. 6. Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. 

Sökanden svarar även för eventuella reparationskostnader av 

körbanor, vägslänter och diken, vilka föranleds av åtgärden, 

under fem års tid räknat från det att åtgärden avslutats.



Diarienr.  ÅLR 2019/3604 Reg.datum  06-05-2019 Beslutsdatum   2019-06-24

Diarienr.  ÅLR 2018/2653 Reg.datum  29-03-2018 Beslutsdatum   2019-06-24

Ärendemening Utlåtande om skogsåtgärder 2017

Motpart Ålands skogsvårdsförening r.f.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande

Ärendemening Utlåtande och uppgifter om skogbruksåtgärder 2018

Motpart Ålands skogsvårdsförening r.f

Beslut

Konstaterades att det till miljöbyråns kännedom inte har 

kommit uppgifter om 1. skogsbruksåtgärder under år 2018 

som skulle ha äventyrat skyddsvärdet hos skyddsområden 

och objekt som ingår i fastställda skyddsprogram, eller 2. 

skogsbruksåtgärder under år 2018 som skulle ha äventyrat 

livsmiljöer för hotade arter.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/4544 Reg.datum  04-06-2019 Beslutsdatum   2019-06-24

Ärendemening Ringmärka skräntärnor inom landskapet

Motpart

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Häggblom Maija,

Föredragande

Beslut

Konstaterades att det till miljöbyråns kännedom har kommit 

uppgifter om: 1. Skogsbruksåtgärder under år 2017 som 

skulle ha äventyrat skyddsvärdet hos skyddsområden och 

objekt som ingår i fastställda skyddsprogram: i början av 

året konstaterades att körning skett genom en lagskyddad 

myrbiotop under en avverkning i närheten av myren. Ärendet 

utreddes men ledde då inte till vidare åtgärder. 2. Vad gäller 

skogsbruksåtgärder under år 2017 som skulle ha äventyrat 

livsmiljöer för hotade arter har i samband med 

slutavverkning av en fröträdsställning ett boträd fällts, vilket 

då medförde att ett havsörnsbruk som hade varit i aktivt 

bruk förstördes. Enligt uppgift hade den som utförde den 

sista avverkningen misstagit sig angående boträdets plats. 

Den som utförde arbetet borde dock ha kunnat se boet under 

arbetes gång om denne hade varit uppmärksam. Händelsen 

utreddes och konstaterades att skogsindustrin behöver 

förbättra sina rutiner vad gäller informationen under olika 

skeden av arbetet.
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Beslut

Landskapsregeringen beviljar sökanden tillstånd att fånga 

skräntärnor för ringmärkning inom landskapet Åland enligt 

följande villkor: Tillståndet gäller arten skräntärna. Fångsten 

och ringmärkningen sker enligt ett ikraftvarande 

ringmärkningstillstånd (2604). Naturhistoriska 

centralmuseets anvisningar för ringmärkning av fåglar måste 

följas. Tillståndet gäller inom landskapet Åland. Fångst av vilt 

är jakt enligt jaktlagen. Därför måste markägarens eller 

besittningsrättinnehavarens tillstånd införskaffas före fångst 

av fåglar. Ålands landskapsregering behöver senast vid slutet 

av det innevarande året få en rapport om de ringmärkta 

fåglarna. Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att 

återkalla tillståndet om det framkommer att verksamheten är 

skadlig för hotade eller fridlysta arter eller bedrivs med 

avvikelse från tillståndets villkor. Tillståndet gäller till och 

med 31.12.2019.


