
Diarienr.  ÅLR 2021/3155 Reg.datum  21-04-2021 Beslutsdatum   2021-05-03

Diarienr.  ÅLR 2021/815 Reg.datum  28-01-2021 Beslutsdatum   2021-05-03

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-05-03 och 2021-05-03

14 cases found

Ärendemening Bokningsrätt 2021

Motpart Nordic Trout Ab

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Transportbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas, 

Föredragande Karlsson Gunilla, 

Ärendemening Finansieringsansökan, tilläggsstöd till logiverksamhet

Motpart Eckerö Hotell och Restaurang AB

Beslut

Beviljas ett tilläggsstöd för logiverksamhet till det tidigare beviljade 

likviditetsstödet. Tilläggsstödet utgör 20 %, dock högst 14.000 euro av beviljad 

likviditetskredit. (169 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Diarienr.  ÅLR 2019/5212 Reg.datum  19-06-2019 Beslutsdatum   2021-05-03

Ärendemening Implementering av lag och läroplan i barnomsorg och grundskola

Motpart

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt 3.5 2021 att godkänna Öppna högskolans offert för 

att ordna en andra omgång av utbildningshelheten Styrka, glädje och 

medkänsla–utbildning inom välbefinnande och positiv psykologi riktad till 

pedagogisk personal inom grundskolan på Åland. 

Beslutande organ
Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Halme-Wiklund Katarina, 

Beslut

Bokningsrätt år 2021 mellan Hummelvik-Osnäs v.v. beviljas för Nordic Trout Ab:s 

fordon år 2021 i de fall behov uppstår och ledigt utrymme finns ombord på 

skärgårdsfärjorna. 1. Sättfisk; Osnäs-Hummelvik vecka 17–20 (26.4-23.5.2021). 

Ca 5 lastbilar/månad i storleksklass 10 m/30 ton, 14 m/44 ton eller 18 m/vikt oklar. 

2. Foder; Osnäs-Hummelvik i de fall Fjärdvägen Ab inte kan nyttjas. 3. Fisk; 

Hummelvik-Osnäs, kvällsturen, endast i undantagsfall. 4. Ensilage; Hummelvik-

Osnäs i de fall att driftstörningar uppstår på rutten Överö-Snäckö, Kumlinge-

Torsholma eller Åva-Osnäs. 5. Oförutsedda händelser; Osnäs-Hummelvik för liten 

servicebil eller lastbil i de fall reservdelar eller servicebilar behövs vid allvarliga 

driftsstörningar. Fordonen är inte förbokade utan bokas via Ålandstrafikens kontor. 

Sökanden (AG-7) bokar utrymmet gällande punkt 1, 4 och 5. Sökandens 

samarbetspartner (AG-6) bokar utrymmet gällande punkt 2 och 3. Ovan nämnda 

avgångar med bokningsrätt ändhamn-ändhamn faktureras ordinarie skärgårdstaxa. 

Fordon med beviljad bokningsrätt ska vara klart att köra ombord senast 10–15 

minuter före annonserad avgångstid och intyget över beviljad bokningsrätt ska 

finnas i fordonet.



Diarienr.  ÅLR 2016/3085 Reg.datum  25-04-2016 Beslutsdatum   2021-05-03

Diarienr.  ÅLR 2020/3870 Reg.datum  19-05-2020 Beslutsdatum   2021-05-03

Diarienr.  ÅLR 2021/2253 Reg.datum  17-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-03

Ärendemening Tillstånd för arbete eller åtgärder inom vägområde

Motpart

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Mattsson Åsa, 

Ärendemening Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering Leader Projekt: Öppna Gloet

Motpart Östergårds Lantbruk

Beslut

Landskapsregeringen har den 23 april 2021 beslutat godkänna ändringen av 

budgeten och förlängningen av projekttiden till den 31 maj 2022. I övrigt kvarstår 

beslutet av den 3 september 2020 oförändrat. (124 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande

Ärendemening Teknisk kontroll av ansökan om EU-finansiering/Leader Flag drift 2016-2020

Motpart Leader Åland r.f.

Beslut

Landskapsregeringen har den 3 maj 2021, utifrån godkända stödberättigande 

utgifter, beslutat godkänna rat 9 på 8.240,79 euro för utbetalning. 

Landskapsregeringen har också beslutat att inte godkänna den överförda kostnaden 

om 253,89 euro från föregående ansökan. (125 N3)

Beslutande organ Näringsavdelningen Fiskeribyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande Bäckman-Hägglund Tina, 



Beslut Rättelse av beslut taget den 8.4.2021. Med stöd av 53 § 1 mom. landskapslag 

(1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland beslöt Ålands landskapsregering 

att bevilja sökanden tillstånd att ta ibruk ett, vid entreprenad av 

infrastrukturavdelningen förlagt, rör samt dragning av vattenledning genom 

bygdeväg nr 466 Södravägen i Geta kommun, enligt bifogad karta och nedan 

ställda villkor. För ibruktagandet av nedlagt tomrör genom bygdeväg nr 466 vid 

sektion 820 tas en avgift om 620 € (inkl. moms). 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 

markera ledningsdragningen i terrängen innan försyn. 3. Väghållaren ansvarar inte 

för eventuella skador, som kan åstadkommas på vattenledningen 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. Förläggning igenom väg (1 stycken ø110 mm 

vattenledning genom bygdeväg nr 466 Södravägen) ska göras genom befintligt rör i 

sektion 820. 5. Den bifogade trafikanordningsplanen (TA-planen) ska följas vid 

arbetet. 6. Då arbete inte pågår ska arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga 

anordningar förvaras utanför vägområdet och så att de inte utgör en fara för 

trafiken. 7. 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. 8. Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla 

erforderliga åtgärder för skyddande av vattenledningen eller dennas anordningar, 

vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen byggs om, breddas, grundförbättras 

eller förses med trafikanordningar såsom vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 9. 

För framtida lokalisering av vattenledningen ska denna 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. 10. 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. 11. 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 2020/9700 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum   2021-05-03

Diarienr.  ÅLR 2020/9701 Reg.datum  09-12-2020 Beslutsdatum   2021-05-03

Diarienr.  ÅLR 2018/2870 Reg.datum  09-04-2018 Beslutsdatum   2021-05-03

Diarienr.  ÅLR 2021/2276 Reg.datum  17-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-03

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut

Beviljades förlängning av redovisningstiden för företagsinvesteringsstödet för 

byggande av fårhus. Stödet om 136.800 euro (max 40 %) och lån om 60 % för 

investeringen beviljades den 17 april 2018. Förlängningen beviljas t.o.m. den 17 

april 2022. (157 N2)

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Bokare

Motpart

Beslut Förordnande 156 I1.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande

Ärendemening Bokare

Motpart

Beslut Förordnande 155 I1.

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Avdelningschef tjänstemannabeslut

Beslutande Österlund Yvonne, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2021/3174 Reg.datum  22-04-2021 Beslutsdatum   2021-05-03

Diarienr.  ÅLR 2021/2688 Reg.datum  31-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-03

Diarienr.  ÅLR 2021/2689 Reg.datum  31-03-2021 Beslutsdatum   2021-05-03

Ärendemening Ansökan om att införas i växtinspektionsregistret

Motpart Kvarnsvedjas Gård

Beslut

Beslöts i enlighet med Landskapslag om tillämpning av växtskyddslagen 26/2021 

införa Kvarnsvedjas gård i plantmaterial- och växtinspektionsregistret. Företagets 

registernummer i registret är: 25530

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Hollsten Annika, 

Ärendemening Rätt att utfärda växtpass

Motpart Kvarnsvedjas Gård

Beslut
Beslöts i enlighet med Landskapslag om tillämpning av växtskyddslagen 26/2021 

bevilja Kvarnsvedjas gård rätt att utfärda växtpass.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Hollsten Annika, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut Beviljades 7.836 euro i investeringsstöd för solpaneler.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Högman Sölve, 

Föredragande Franzell Leif, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart Storgårds lantbruk Ab

Beslut
Beviljades 24.000 euro i investeringsstöd för bygginvesteringar i 

fjäderfähushållning.

Föredragande Franzell Leif, 



Diarienr.  ÅLR 2021/3351 Reg.datum  29-04-2021 Beslutsdatum   2021-05-03

Ärendemening Dispens för konventionellt utsäde

Motpart

Beslut Dispens beviljas för användning av konventionellt utsäde i enlighet med er ansökan.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannabeslut

Beslutande Danielsson Tina, 

Föredragande


