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

Diarienr.

ÅLR 2018/9808

Beslutande organ
Beslutande

Reg.datum

22-11-2018 Beslutsdatum

Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån
Tjänstemannabeslut
Häggblom Maija,

Föredragande

Ärendemening

Tillstånd att få idka jakt på rådjur, vitsvanshjort, älg,
mink och mårdhunds inom Nåtö naturreservat och
Nåtö-Jungfruskär naturreservat 2019-

Motpart

Nåtö jaktlag

2019-11-11

Detta tillägg är en komplettering till det gällande
tillståndet som gäller rådjur och vitsvanshjort. På
Slätskär är predatorjakten redan tillåten. Genom
detta beslut tillåts även jakt på rådjur och
vitsvanshjort på Slätskär. Landskapsregeringen har
tidigare beviljat Nåtö jaktlag tillstånd till jakt på rådjur
och vitsvanshjort på Yttre- och Inre Korsö inklusive
Jungfruskär i Nåtö naturreservat. Jakten på Slätskär
är förenad med samma villkor som gäller för de
övriga områdena: Vid förberedelserna för jakt och vid
jaktens genomförande ska iakttagas bestämmelserna
i Ålands landskapsregerings beslut (2005:13) om
inrättande av Nåtö-Jungfruskär naturreservat, vilket i
detta fall närmast innebär att ingen åverkan på
naturen får göras (avverkningar, användning av
motorfordon och motorredskap etc.). Skjutsitsar och
andra anordningar för jaktens genomförande får icke
uppföras inom området. Besökande till reservatet ska
visas hänsyn och får inte avvisas från området. Jakt
och för-beredelse för jakt får inte ske under
senvintern fram till högsommaren så att sjöfågel- och
rovfågelhäckningar störs. Vid mink- och
mårdhundsjakt kan fällor användas. Jaktturism är inte
tillåten. Förutom övrig rapportering till
skogsbruksbyrån ska antalet fällda rådjur enligt detta
tillstånd årligen och skriftligen (även via e-post)
meddelas miljöbyrån. Jakträtten återkallas med
omedelbar verkan om någon av medlemmarna i
jaktlaget bryter mot tillståndets villkor eller någon
annan olägenhet för natur-vården uppstår. Tillståndet
gäller från och med dagens datum och till utgången
av år 2023.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/8680

Reg.datum

08-11-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Eklund-Melander Jenny,

Föredragande

Stolt Ralf,

Ärendemening

Beviljade projekt inom EHFF 2014-2020, ändring av
finansieringsfördelning

2019-11-11

Motpart

Beslöts ändra fördelningen mellan landskapets och
EU:s andelar för tidigare beviljade finansieringsbeslut,
enligt bilaga 1, till den nya fördelningen 55 % från
landskapet och 45 % från EU. Denna ändring
påverkar även fördelningen i tillhörande
utbetalningsbeslut. Övriga villkor i besluten kvarstår i
sin helhet.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/7685

Reg.datum

07-10-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Eriksson Sten,

Föredragande

Westling Gunnar,

Ärendemening

Understöd för installation av solcell

2019-11-11

Motpart

Landskapsregeringen avslår Er ansökan om understöd
för installation av solcell. Motivering Sökande
uppfyller inte de grunder för beviljande som ställs i
punkt 6 i stödvillkoren för understöd för solfångare,
solceller och små vindkraftverk. Installationen har
utförts innan ansökan inlämnats.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/7488

Reg.datum

30-09-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Eriksson Sten,

Föredragande

Westling Gunnar,

Ärendemening

Understöd för elbilsladdare

Motpart

Bab Gammelgårds i Mariehamn

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för
installation av elbilsladdare i Er flerbostadsfastighet.
Stödet uppgår preliminärt till 4.400 euro. Villkor
Understödet betalas i allmänhet ut efter att arbetet
har redovisats genom kopior av betalda fakturor samt
med fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de
installationer som har utförts. Åtgärden ska vara
slutförd senast 1.3.2021.

2019-11-11

Diarienr.

ÅLR 2019/8336

Reg.datum

28-10-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Eriksson Sten,

Föredragande

Westling Gunnar,

Ärendemening

Understöd för installation av solcell

2019-11-11

Motpart

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för
installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet
uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet
betalas i allmänhet ut efter att arbetet har redovisats
genom kopior av betalda fakturor samt med
fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de
installationer som har utförts. Åtgärden ska vara
slutförd senast 1.3.2021. I det fall Ni avser att koppla
in anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse
som visar att anläggningen uppfyller elnätbolagets
krav inlämnas till landskapsregeringen innan
understödet utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras
av en kopia av ett godkänt besiktningsprotokoll.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/7688

Reg.datum

08-10-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Eriksson Sten,

Föredragande

Westling Gunnar,

Ärendemening

Understöd för installation av solcell

Motpart

2019-11-11

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för
installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet
uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet
betalas i allmänhet ut efter att arbetet har redovisats
genom kopior av betalda fakturor samt med
fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de
installationer som har utförts. Åtgärden ska vara
slutförd senast 1.3.2021. I det fall Ni avser att koppla
in anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse
som visar att anläggningen uppfyller elnätbolagets
krav inlämnas till landskapsregeringen innan
understödet utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras
av en kopia av ett godkänt besiktningsprotokoll.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/7874

Reg.datum

14-10-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Eriksson Sten,

Föredragande

Westling Gunnar,

Ärendemening

Understöd för installation av solcell

2019-11-11

Motpart

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för
installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet
uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet
betalas i allmänhet ut efter att arbetet har redovisats
genom kopior av betalda fakturor samt med
fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de
installationer som har utförts. Åtgärden ska vara
slutförd senast 1.3.2021. I det fall Ni avser att koppla
in anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse
som visar att anläggningen uppfyller elnätbolagets
krav inlämnas till landskapsregeringen innan
understödet utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras
av en kopia av ett godkänt besiktningsprotokoll.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/8363

Reg.datum

29-10-2019 Beslutsdatum

2019-11-11

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Eriksson Sten,

Föredragande

Westling Gunnar,

Ärendemening

Understöd för installation av solcell

Motpart

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för
installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet
uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet
betalas i allmänhet ut efter att arbetet har redovisats
genom kopior av betalda fakturor samt med
fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de
installationer som har utförts. Åtgärden ska vara
slutförd senast 1.3.2021. I det fall Ni avser att koppla
in anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse
som visar att anläggningen uppfyller elnätbolagets
krav inlämnas till landskapsregeringen innan
understödet utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras
av en kopia av ett godkänt besiktningsprotokoll.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/7942

Reg.datum

14-10-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Eriksson Sten,

Föredragande

Westling Gunnar,

Ärendemening

Understöd för installation av solcell

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för
installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet
uppgår preliminärt till 2.000 euro. Villkor Understödet
betalas i allmänhet ut efter att arbetet har redovisats
genom kopior av betalda fakturor samt med
fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de
installationer som har utförts. Åtgärden ska vara
slutförd senast 1.3.2021. I det fall Ni avser att koppla
in anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse
som visar att anläggningen uppfyller elnätbolagets
krav inlämnas till landskapsregeringen innan
understödet utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras
av en kopia av ett godkänt besiktningsprotokoll.

2019-11-11

Diarienr.

ÅLR 2019/7681

Reg.datum

07-10-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Infrastrukturavdelningen Allmänna byrå
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Eriksson Sten,

Föredragande

Westling Gunnar,

Ärendemening

Understöd för installation av solcell

2019-11-11

Motpart

Landskapsregeringen beviljar Er ett understöd för
installation av solcellsanläggning i Er fastighet. Stödet
uppgår preliminärt till 2.500 euro. Villkor Understödet
betalas i allmänhet ut efter att arbetet har redovisats
genom kopior av betalda fakturor samt med
fotografier som på ett lämpligt sätt illustrerar de
installationer som har utförts. Åtgärden ska vara
slutförd senast 1.3.2021. I det fall Ni avser att koppla
in anläggningen på elnätet ska även en bekräftelse
som visar att anläggningen uppfyller elnätbolagets
krav inlämnas till landskapsregeringen innan
understödet utbetalas. Bekräftelsen kan t.ex. utgöras
av en kopia av ett godkänt besiktningsprotokoll.

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/8715

Reg.datum

11-11-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Avdelningschef
tjänstemannabeslut

Beslutande

Johansson Linnéa,

2019-11-11

Föredragande
Ärendemening

Handläggare

Motpart
Beslut

Diarienr.

Beslut 259 N1.

ÅLR 2019/6873

Reg.datum

06-09-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Åkergård Kenneth,

Föredragande

Bäckman-Hägglund Tina,

Ärendemening

Stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF

2019-11-11

Motpart
Landskapsregeringen har den 11 november 2019,
utifrån godkända stödberättigande utgifter, beslutat
godkänna slutrat på 2.584,80 euro för utbetalning
enligt överenskommelse. (162 N2)

Beslut

Diarienr.

ÅLR 2019/173

Reg.datum

08-01-2019 Beslutsdatum

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga
och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande

Katajamäki Raine,

Föredragande
Ärendemening

Understöd för politisk verksamhet och information /
kommunikation 2019

Motpart

Beslut

Understödet fördelas enligt följande: Mottagare
Fördelningsgrund Utbetalning totalt Utbetalning per
månad Åländsk Center r.f. 9 x (24 695,75/30) 7
408,72 euro 3 704,36 euro Liberalerna på Åland r.f. 6
x (24 695,75/30) 4 939,15 euro 2 469,57 euro
Moderat Samling på Åland r.f. 4 x (24 695,75/30) 3
292,77 euro 1 646,38 euro Obunden Samling på
Åland r.f. 4 x (24 695,75/30) 3 292,77 euro 1 646,38
euro Ålands Socialdemokrater r.f. 3 x (24 695,75/30)
2 469,57 euro 1 234,79 euro Hållbart Initiativ 2 x (24
695,75/30) 1 646,38 euro 823,19 euro Föreningen
för Ålands Framtid r.f. 1 x (24 695,75/30) 823,19
euro 411,60 euro Åländsk Demokrati r.f. 1 x (24
695,75/30) 823,19 euro 411,60 euro För understödet
gäller följande villkor 1. Punkterna 2, 3 och 5 i
statsrådets beslut av den 29 maj 2019
(VNK/599/25/2019) bilaga 1 Villkor för understöd. 2.
De som erhållit understöd ska senast den 1 juni 2020
tillställa landskapsregeringen en utredning om
användningen av understödet. 3. På begäran av
landskapsregeringen eller statsrådet ska den som
erhållit understöd förete räkenskapsmaterial och
verifikat beträffande användningen av
understödsmedlen.

2019-11-11

Diarienr.

ÅLR 2018/4981

Reg.datum

08-06-2018 Beslutsdatum

Beslutande organ

Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef
tjänstemannaföredragning

Beslutande

Högman Sölve,

Föredragande

Franzell Leif,

Ärendemening

Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Landskapsregeringen har den 11 november 2019
beviljat Er tillstånd för utbetalning av hela lånet för
kalv- och kvigladugård. Investeringslånet beviljades
Er den 29 augusti 2018. Om byggnaden inte
färdigställs förfaller hela lånet.

2019-11-11

