
Diarienr.  ÅLR 2020/7343 Reg.datum  23-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-14

Diarienr.  ÅLR 2020/7267 Reg.datum  21-09-2020 Beslutsdatum   2020-10-14

Diarienr.  ÅLR 2020/7595 Reg.datum  01-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-14

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-10-14 och 2020-10-14

6 cases found

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, likviditetsgaranti

Motpart Mariehamns Taxi Ab

Beslut
Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 50.000 euro (80 % garanti 

motsvarar 40.000 euro). (790 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening Offert för tryckning av budgetförslaget 2021

Motpart

Beslut Beslöts anta offerten från Mariehamns Tryckeri Ab.

Beslutande organ Finansavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Nyholm Conny, 

Föredragande

Ärendemening Tillstånd för väganslutning, ny anslutning

Motpart

Beslut Med stöd av 52 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt 

Ålands landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om ny anslutning för 

bostadsändamål från fastighet 417-408-1-92 i Järsö, Lemland kommun till bygdeväg nr 30 

Järsövägen. Ansökan beviljas enligt de villkor som anges nedan. Villkor Allmänt 1. Sökanden 

ska kontakta vägunderhållet vid Ålands landskapsregering för en försyn av platsen innan arbetet 

påbörjas och för en slutsyn efter utförd åtgärd. Synerna utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen tillsammans med en representant för sökanden. Vägområdet ska efter 

arbetet återställas till minst samma skick som innan åtgärden utfördes och i enlighet med 

eventuella anvisningar från Infrastrukturavdelningen. (Se kontaktuppgifter under rubriken 

Information.) 2. Sökanden står för samtliga kostnader för byggande av väganslutningen, 

inklusive trumma, samt också för framtida underhåll av anslutningen. Eventuella skador som 

uppstår på den allmänna vägen p.g.a. den nya anslutningen bekostas av sökanden. 3. Den 

planerade åtgärden ska utföras senast inom tre år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller 

tillståndet. Tekniska krav 4. Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i förhållande till 

den allmänna vägen, anslutningens släntlutning bör vara 1:2. Även vägtrumman ska följa denna 

släntlutning. 5. Anslutningens körbanebredd ska byggas 4-6 meter bred. 6. Anslutningen ska 

förses med en vägtrumma vars storlek ska anpassas efter platsens vattenflöde. Vägtrumman 

ska ha en inre diameter om minst 30 cm eller större om vattenflödet fodrar det. Vägtrumman 

kan utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) i SN8- klass eller motsvarande. Vägtrumman ska 

installeras enligt Infrastrukturavdelningens anvisningar. Dräneringen av sidoområdet ska ordnas 

så att inga skador uppstår för den allmänna vägen. Om anslutningen byggs på en vattendelande 

plats behövs ingen vägtrumma. Sökanden ansvarar för skötsel av vägtrumman. 

Vattengenomströmning genom trumman ska alltid fungera. 7. Den nya anslutningen ska förses 

med en ytbeläggning på en sträcka av 1,5 meter Anslutningen får inte tas i bruk innan 

ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit godkänd av Infrastrukturavdelningen.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Sommarström Hanna, 



Diarienr.  ÅLR 2020/6244 Reg.datum  14-08-2020 Beslutsdatum   2020-10-14

Diarienr.  ÅLR 2020/5506 Reg.datum  26-06-2020 Beslutsdatum   2020-10-14

Diarienr.  ÅLR 2020/7864 Reg.datum  09-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-14

Ärendemening Bokningsrätt för resa ändhamn - ändhamn Hummelvik-Osnäs

Motpart

Beslut

Bokningsrätt beviljas fredag 16.10.2020 avg. kl. 05:30 Hummelvik-Torsholma och avg. kl. 

08:30 Åva-Osnäs för en lastbil, registreringsnummer ÅLV813, längd 9 m, höjd 3,5 m och vikt ca 

20 ton. Bokningsrätt beviljas även för returen lördag 17.10.2020 avg. kl. 12:35 Osnäs-Åva och 

avg. kl. 14:15 Torsholma-Hummelvik för samma fordon. Ordinarie skärgårdstaxa faktureras. 

Genomfartsbokning och avbokning sker via Ålandstrafiken, måndag-fredag kl. 10-17.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas, 

Föredragande Karlsson Gunilla, 

Ärendemening Utlåtande över finansieringsansökan till Finnvera Abp, likviditetsgaranti

Motpart CW Golf Ab

Beslut
Beslöts förorda en lånegaranti för en likviditetskredit om maximalt 50.000 euro (80 % garanti 

motsvarar 40.000 euro). (791 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 

Ärendemening
Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Oval- och passbanan vid 

Ålandstravet

Motpart Álenskur islandshästförening rf

Beslut

Beviljas delfinansiering från Europeiska jordbruksfonden och Ålands landskapsregeringen inom 

ramen för landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland 2014–2020 i enlighet med 

landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar (ÅFS 2016:29). Beviljas 60 % i bidrag 

dock maximalt 39.090 euro för genomförande av projektet Oval- och passbana vid Ålandstravet. 

(Hyrrä-nummer: 141606)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 


