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Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2019-09-09 och 2019-09-09

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Ålands Elandelslag

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart,

Föredragande Ekblom Björn,
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Beslut

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

allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Ålands Elandelslag 

tillstånd för grävning längs med väg och borrning 

genom väg för att förlägga lågspänningskabel vid 

bygdeväg nr 450 Daglösavägen i Saltvik kommun, 

enligt 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. Sökanden ska 

pinna ut kabeldragningen innan försyn. 3. Kabeln 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. Kabeln ska 

placeras längs den yttre dikeskanten om inte annat 

överenskommits. Kabeln ska också vid borrning 

genom väg placeras så djupt under dikesbotten och 

körbana så att den inte skadas av normala 

vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte för 

eventuella skador, som kan åstadkommas på kabeln 

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. Den 

bifogade trafikanordningsplanen (TA-planen) ska 

följas vid arbetet. 5. Då arbete inte pågår ska 

arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga 

anordningar förvaras utanför vägområdet och så att 

de inte utgör en fara för trafiken. 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 

kabeln 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 kabeln ska den 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.)



Diarienr.  ÅLR 2019/6917 Reg.datum  09-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-09

Diarienr.  ÅLR 2019/6494 Reg.datum  22-08-2019 Beslutsdatum   2019-09-09

Diarienr.  ÅLR 2019/6553 Reg.datum  26-08-2019 Beslutsdatum   2019-09-09

Ärendemening Näringsrätt

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Pesupalvelu Hans Langh Oy

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 9.9 - 30.11.2019 

Villkor: 1. Tillståndet gäller för rengöringsarbete av 

bergrum. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 

3. I verksamheten bör lokala resurser och lokal 

arbetskraft användas i mån av möjlighet. 4. 

Verksamheten skall vara förenlig med god sed och 

tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att 

verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på 

svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga 

arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller 

under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Urvalsbaserade djurskyddsinspektioner 2019

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beslutar att förordna veterinär 

vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) 

att utföra de urvalsbaserade inspektioner gällande 

produktionsdjurens välbefinnande som förutsätts av 

EU.

Beslutande organ
Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån 

Tjänstemannabeslut

Beslutande Alipour Jaber Mohammad,

Föredragande
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Diarienr.  ÅLR 2019/6569 Reg.datum  27-08-2019 Beslutsdatum   2019-09-09

Diarienr.  ÅLR 2019/6611 Reg.datum  28-08-2019 Beslutsdatum   2019-09-09

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Reflektio Terapia Agneta Oy/Ab

Beslut

Tillfällig näingsrätt beviljas för tiden 9.9.2019 - 

8.9.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för psykoterapi-

och arbetshandledningstjänster. 2. Verksamheten ska 

bedrivas på svenska. 3. I verksamheten bör lokala 

resurser och lokal arbetskraft användas i mån av 

möjlighet. 4. Verksamheten skall vara förenlig med 

god sed och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är 

att verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på 

svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga 

arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller 

under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Motpart Vårdö IT-Drift & Tjänsteutveckling

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 9.9.2019 - 

25.8.2024 Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

informationsteknologi, IT drift och försäljning samt 

utveckling av dessa tjänster. 2. Verksamheten ska 

bedrivas på svenska. 3. I verksamheten bör lokala 

resurser och lokal arbetskraft användas i mån av 

möjlighet. 4. Verksamheten skall vara förenlig med 

god sed och tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är 

att verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på 

svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga 

arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller 

under förutsättning att villkoren är uppfyllda.
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Diarienr.  ÅLR 2019/6627 Reg.datum  28-08-2019 Beslutsdatum   2019-09-09

Ärendemening Näringsrätt

Motpart

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

friskvårdsverksamhet, gruppträning, personlig 

träning, glasstillverkning och caféverksamhet. 2. 

Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst två 

tredjedelar av ledamöterna och suppleanterna i 

styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt eller utan 

avbrott ha varit bosatta i landskapet Åland under 

minst fem år. 4. Verksamheten skall bedrivas på 

svenska. 5. I verksamheten bör lokala resurser och 

lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6. 

Verksamheten skall vara förenlig med god sed och 

tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att 

verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på 

svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga 

arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller 

under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ
Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga 

och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica,

Föredragande

Ärendemening Näringsrätt

Motpart EKO Redovisning Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för redovisnings- 

och ekonomiförvaltningstjänster. 2. Bolaget skall ha 

hemort på Åland. 3. Minst två tredjedelar av 

ledamöterna och suppleanterna i styrelsen skall ha 

åländsk hembygdsrätt eller utan avbrott ha varit 

bosatta i landskapet Åland under minst fem år. 4. 

Verksamheten skall bedrivas på svenska. 5. I 

verksamheten bör lokala resurser och lokal 

arbetskraft användas i mån av möjlighet. 6. 

Verksamheten skall vara förenlig med god sed och 

tillåten i lag. Ett villkor för tillståndet är att 

verksamhetsspråket är svenska. Detta innebär att 

kunder ska garanteras service och information på 

svenska samt att de anställda som är placerade på 

Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga 

arbete och få all information rörande 

anställningsförhållandet på svenska. Tillståndet gäller 

under förutsättning att villkoren är uppfyllda.
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Diarienr.  ÅLR 2019/4457 Reg.datum  03-06-2019 Beslutsdatum   2019-09-09

Diarienr.  ÅLR 2019/6936 Reg.datum  09-09-2019 Beslutsdatum   2019-09-09

Ärendemening
Misstänkt skadegörelse av fornlämning Jo 22.4 

Prästgården by, Jomala kommun

Motpart

Beslut
Landskapsregeringens kulturbyrå anhåller om 

polisutredning enligt bilaga 1.

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Kulturbyrån 

Enheten för kulturarvsförvaltning tjänstemannaföredr

Beslutande Karlsson Jonas, Stenbäck Niklas,

Föredragande

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering 

Leader Projekt: Vandring på Åland

Motpart Visit Åland

Beslut

Beviljas delfinansiering från Europeiska 

jordbruksfonden och Ålands landskapsregering inom 

ramen för landsbygdsutvecklingsprogram för 

landskapet Åland 2014-2020 i enlighet med 

landskapslagen om finansiering av 

landsbygdsnäringar (ÅFS 2016:29 ). Beviljas 

delfinansiering om 60 %, dock högst 49.955,04 euro. 

(Hyrrä-nummer: 98623)

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne,

Föredragande Åkergård Kenneth,
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