
Diarienr.

  ÅLR 2020/8667 Reg.datum  05-11-2020 Beslutsdatum   2020-11-26

Diarienr.

  ÅLR 2017/6186 Reg.datum  15-08-2017 Beslutsdatum   2020-11-26

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-11-26 och 2020-11-26

14 cases found

Ärendemening
Nationell medfinansiering Central Baltic Programme 2014-2020 Smart Marina, Contemporary harbous with 

soft energy technology

Motpart Ålands Utvecklings AB

Beslut Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 311.532,60 euro för utbetalning. (839 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart Mariehamns Telefon AB

Beslut

Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands 

landskapsregering att bevilja Mariehamns telefon tillstånd för grävning längs med väg och uppsättning av 2 

telefonstolpar vid landsväg nr 730 Överövägen i Föglö kommun, enligt bifogad karta och de villkor som 

anges nedan. Ingen TA plan krävs då stolparna är ca 6 meter från vägen. Vägmärke V9 sätts upp under 

tiden för arbetets utförande. 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 markera 

stolparnas placering i terrängen innan försyn. 3. Ledningarna för matning till stolpe 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. Väghållaren ansvarar 

inte för eventuella skador, som kan åstadkommas på matarledningen 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. Under pågående arbete ska 

vägmärke V9 Vägarbete användas på ett avstånd av 50 - 150 meter från faran. 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 ledningen 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 

anordningarna ska dessa 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.)

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 



Diarienr.

  ÅLR 2020/8757 Reg.datum  10-11-2020 Beslutsdatum   2020-11-26

Diarienr.

  ÅLR 2020/8722 Reg.datum  09-11-2020 Beslutsdatum   2020-11-26

Diarienr.

  ÅLR 2020/8777 Reg.datum  10-11-2020 Beslutsdatum   2020-11-26

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Palmet Group

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 26.11.2020-25.11.2025. Villkor: 1. Tillståndet gäller för 

turismverksamhet. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I verksamheten ska 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 Näringsrätt

Motpart Hammarhagen Ab

Beslut

Beviljat. Villkor: 1. Tillståndet gäller för gym- och fitnesscenter. 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 ska 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 Investeringsstöd

Motpart

Beslut Beviljades 9.043,20 euro i investeringsstöd för solpanelanläggning.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 



Diarienr.

  ÅLR 2020/8792 Reg.datum  11-11-2020 Beslutsdatum   2020-11-26

Diarienr.

  ÅLR 2020/8798 Reg.datum  11-11-2020 Beslutsdatum   2020-11-26

Diarienr.

  ÅLR 2018/5016 Reg.datum  28-05-2018 Beslutsdatum   2020-11-26

Ärendemening EU-bidrag, ESF, n/a

Motpart Ålands Fredsförening-Emmaus rf

Beslut

Godkända stödberättigande kostnader är 67.668,24 euro vilket tillsammans med schablonen om 40 % 

27.067,30 euro blir 94.735,54 euro. På grund av tidigare utbetalt förskott om 250.000 euro, så reglerar 

landskapsregeringen därmed 94.735,54 euro mot förskottet. (840 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Sommarström Matias, 

Ärendemening Näringsrätt

Motpart AKJ Energiteknik AB

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 26.11.2020-31.12.2022. Villkor: 1. Tillståndet gäller för byggnation 

av pannanläggning. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I verksamheten ska 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 Näringsrätt

Motpart Trädlift Ab

Beslut

Tillfällig näringsrätt beviljas för tiden 1.1.2021-31.12.2025. Villkor: 1. Tillståndet gäller för trädvård, 

beskärning och undersökning av träd. 2. Verksamheten ska bedrivas på svenska. 3. I verksamheten ska 

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



Diarienr.

  ÅLR 2019/6548 Reg.datum  26-08-2019 Beslutsdatum   2020-11-26

Diarienr.

  ÅLR 2020/8129 Reg.datum  16-10-2020 Beslutsdatum   2020-11-26

Diarienr.

  ÅLR 2020/8707 Reg.datum  06-11-2020 Beslutsdatum   2020-11-26

Ärendemening Ansökan om annan åtgärd inom vägområde

Motpart Orkla Confectionery & Snacks Ab

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Ekblom Björn, 

Ärendemening Tillstånd för väganslutning, Flyttning av anslutning

Motpart Ålands Motorklubb r.f.

Beslut

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

landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om att flytta anslutning från fastighet 417-419-2-46 

till landsväg nr 340 Mönbackavägen i Vessingsboda, Lemlands kommun. 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 borttagande av den befintliga anslutningen, byggande av den nya 

anslutningen, 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. Den 

befintliga anslutningen ska tas bort efter ibruktagande av ny anslutning. 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 maximalt 

10 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 

minst 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 Ekblom Björn, 

Ärendemening Vikarierande naturvårdsintendent

Motpart

Beslut Utses.

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Michelsson Bengt, 

Föredragande



Diarienr.

  ÅLR 2020/9013 Reg.datum  18-11-2020 Beslutsdatum   2020-11-26

Diarienr.

  ÅLR 2020/8964 Reg.datum  17-11-2020 Beslutsdatum   2020-11-26

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Socialmissionen på Åland r.f.

Beslut Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 14.12.2020-13.12.2021 – landskapet Åland. 

Syfte: Till förmån för föreningens fadderverksamhet för personer bosatta på Åland. Insamlingssätt: Genom 

inbetalning till bankkonto samt en sparbössa. Villkor: 1. Information om penninginsamlingen ska finnas på 

svenska språket. 2. Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader efter det insamlingen avslutats 

inlämna redovisning i två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. 

Redovisningsblankett finns bifogad samt på landskapsregeringens webbplats www.regeringen.ax.

Beslutande organ Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Finlands svenska Pingstmission r.f.

Beslut Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 28.11.2020-27.11.2021 – landskapet Åland. 

Syfte: Till förmån för föreningens verksamhet. Insamlingssätt: Genom brev, telefonsamtal, internet, 

sociala medier, tidningsreklam, donationer samt inbetalning till bankgiro. Villkor: 1. Information om 

penninginsamlingen ska finnas på svenska språket. Detta innebär att all information som riktas till 

donationsgivarna ska finnas på svenska. 2. Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader efter det 

insamlingen avslutats inlämna redovisning i två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 

Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad samt på landskapsregeringens webbplats 

www.regeringen.ax. Tillståndet gäller under förutsättning att tillståndsvillkoren är uppfyllda.

Beslutande organ Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Beslut

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

landskapsregering att godkänna sökandens ansökan om breddning av anslutning från fastighet 736-410-3-

104 i Haraldsby, Saltvik kommun till landsväg nr 2 Sundsvägen samt flytta busshållplats (Nationellt ID 

307924) på norra sidan enligt bifogade ritningar. 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 enligt till anhållan 

bifogad planritning. 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 5-

10 meter Anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit godkänd 

av Infrastrukturavdelningen. 8. Sökanden står för samtliga kostnader för erforderliga åtgärder, bl.a. 

flyttandet och anläggandet av busshållplats samt anläggandet av säkerhetsräcke . Busshållplatsen ska 

utformas enligt bifogad ritning och direktiv av vägingenjören. Vägräcket på plankartan ska vara 

rörprofilräcke av typen FMK, 3 profiler med höjden 1,10 meter. 9. Sökanden tillåts asfaltera och använda 

del av vägområdet. Dräneringen av området ska ordnas så att inga skador uppstår för den allmänna vägen. 

Sökandes nyttjanderätt upphör då väghållaren behöver ta området i bruk eller utföra ombyggnation.



Diarienr.

  ÅLR 2020/9196 Reg.datum  25-11-2020 Beslutsdatum   2020-11-26

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Matbanken på Åland rf

Beslut

Beviljat Giltighetstid och -område: Tillståndet gäller för tiden 1.1-31.12.2021 – landskapet Åland. Syfte: 

Till förmån för föreningens verksamhet. Insamlingssätt: Genom 10 st sparbössor samt inbetalning till 

bankkonto. Villkor: 1. Information om penninginsamlingen ska finnas på svenska språket. 2. 

Tillståndshavaren är skyldig att senast tre månader efter det insamlingen avslutats inlämna redovisning i 

två exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad 

samt på landskapsregeringens webbplats www.regeringen.ax.

Beslutande organ Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande


