
Diarienr.  ÅLR 2020/8811 Reg.datum  12-11-2020 Beslutsdatum   2021-11-05

Diarienr.  ÅLR 2021/1064 Reg.datum  05-02-2021 Beslutsdatum   2021-11-05

Diarienr.  ÅLR 2021/3850 Reg.datum  14-05-2021 Beslutsdatum   2021-11-05

Diarienr.  ÅLR 2021/8220 Reg.datum  28-09-2021 Beslutsdatum   2021-11-05

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2021-11-05 och 2021-11-05

10 cases found

Ärendemening Ersättning för rådgivning

Motpart Ålands Hushållningssällskap rf

Beslut Enligt redovisade kostnader för rådgivning betalas stödbeloppet ut på 80,89 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut Beviljas att lyfta 22.340 euro i räntestödslån.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart Bodamjölk

Beslut Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd betalas stödbeloppet ut på 19.907,91 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd betalas stödbeloppet ut på 4.753,69 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 



Diarienr.  ÅLR 2021/8308 Reg.datum  29-09-2021 Beslutsdatum   2021-11-05

Diarienr.  ÅLR 2020/711 Reg.datum  23-01-2020 Beslutsdatum   2021-11-05

Diarienr.  ÅLR 2021/9421 Reg.datum  03-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-05

Ärendemening Tillstånd för specialtransporter

Motpart Nostokonepalvelu Projects Oy

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas, 

Föredragande Roselius Elin, 

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart Kvarnbo Gästhem Ab

Beslut Utifrån godkända stödberättigande kostnader bevilja 6.057,61 euro för utbetalning. (296 N1)

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Stolt Ralf, 

Föredragande Alopaeus Sara, 

Ärendemening Forskningstillstånd för OECD:s PISA 2022 - studien

Motpart Jyväskylä Universitet, Pedagogiska forskningsinstitutet

Beslut

Ålands landskapsregering beslöt 5.11.2021 att bevilja Jyväskylä universitet forskningstillstånd för att 

genomföra studien PISA 2022 (Program för internationell utvärdering av inlärningsresultaten) i utvalda 

skolor i landskapet Åland. Studien kommer att verkställas under våren 2022 och de slumpmässigt 

utvalda skolorna på Åland är Strandnäs skola och Ålands lyceum där alla 15-åringar ska delta i 

undersökningen.

Beslutande organ Utbildnings- och kulturavdelningen Utbildningsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Storfors Elisabeth, 

Föredragande Halme-Wiklund Katarina, 



Diarienr.  ÅLR 2021/9422 Reg.datum  03-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-05

Ärendemening Tillstånd för specialtransporter

Motpart Nostokonepalvelu Projects Oy

Beslut

Med stöd av 9a § landskapsförordning (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, 

användning och belastning beslöt Ålands landskapsregering att godkänna Vuorsola Oy dispens från 

gällande bestämmelser om maximal totalmassa och maximalt axeltryck hos fordon, i enlighet med de 

villkor som anges nedan. Tillståndet avser mobilkran GLA722. Transporten är maximalt 3,0 m bred, 4,0 

m hög, 15,81 m lång och väger maximalt 60,0 ton. Maximalt axeltryck för de 5 axlarna är 12 ton, per 

axel. Axelavstånden är 2650 mm, 1650 mm, 2440 mm och 1650 mm. Tillståndet för transporterna gäller 

under perioden 7.11.2021 – 12.12.2021. Tidpunkten för transporterna kan justeras i överenskommelse 

med Ålands Polismyndighet. Tidpunkten ska dock väljas så att den allmänna trafiken störs så lite som 

möjligt. Tillståndet avser rutten nedan, tur och retur: Långnäs hamn, Lumparlands kommun – 

Långnabbavägen, Eckerö kommun. Landsväg nr 3 Lemlandsvägen – Landsväg nr 21 Rökerirondellen – 

Landsväg nr 12 Sjukhusbacken – Landsväg nr 11 Sjukhusrondellen – Landsväg nr 1 Eckerövägen – 

Landsväg nr 110 Torpvägen – Kommunalväg nr 115 Skeppsviksvägen - Långnabbavägen Villkor 1. 

Tidpunkt för framförande av fordonet ska väljas så att den allmänna trafiken störs så lite som möjligt. 2. 

Mobilkranen skall köras på mitten av samtliga broar längs transportrutten och ha en hastighet på högst 

10 km/h. Övrig trafik är inte tillåten på bron samtidigt. 3. Motvikter som inte ingår i ovan nämnda 

totalmassor ska fraktas separat. 4. Sökanden ska följa anvisningsföreskriften ”Tillståndsvillkor för 

specialtransporttillstånd”, se bilaga 1. Innehavaren av tillståndet ansvarar, enligt bilagan, även för att 

erforderligt antal trafikdirigerare och varningsbilar åtföljer transporten. 5. Innehavaren av 

specialtransporttillståndet eller den som utför transporten ansvarar för de skador som specialtransporten 

orsakar vägen eller dess anordningar. För eventuella flyttningsåtgärder ska respektive sakägare 

kontaktas innan transporttillfället. 6. Om sökanden märker att större bärighetsskador uppstår på vägen 

under tiden transporterna pågår ska sökanden omgående informera ledande vägmästare vid 

vägunderhållet. (Se kontaktuppgifter under rubriken Information.)

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas, 

Föredragande Roselius Elin, 

Beslut

Med stöd av 9a § landskapsförordning (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, 

användning och belastning beslöt Ålands landskapsregering att godkänna Vuorsola Oy dispens från 

gällande bestämmelser om maximal totalmassa och maximalt axeltryck hos fordon, i enlighet med de 

villkor som anges nedan. Tillståndet avser mobilkran GLA722. Transporten är maximalt 3,0 m bred, 4,0 

m hög, 15,81 m lång och väger maximalt 60,0 ton. Maximalt axeltryck för de 5 axlarna är 12 ton, per 

axel. Axelavstånden är 2650 mm, 1650 mm, 2440 mm och 1650 mm. Tillståndet för transporterna gäller 

under perioden 7.11.2021 – 12.12.2021. Tidpunkten för transporterna kan justeras i överenskommelse 

med Ålands Polismyndighet. Tidpunkten ska dock väljas så att den allmänna trafiken störs så lite som 

möjligt. Särskild hänsyn ska tas till färjeanlöp och oskyddade trafikanter. Tillståndet avser rutten nedan, 

tur och retur: Långnäs hamn, Lumparlands kommun – Långnabbavägen, Eckerö kommun. Landsväg nr 3 

Lemlandsvägen – Landsväg nr 21 Rökerirondellen – Landsväg nr 12 Sjukhusbacken – Landsväg nr 11 

Sjukhusrondellen – Landsväg nr 1 Eckerövägen – Landsväg nr 110 Torpvägen – Kommunalväg nr 115 

Skeppsviksvägen - Långnabbavägen Villkor 1. Tidpunkt för framförande av fordonet ska väljas så att den 

allmänna trafiken störs så lite som möjligt. 2. Mobilkranen skall köras på mitten av samtliga broar längs 

transportrutten och ha en hastighet på högst 10 km/h. Övrig trafik är inte tillåten på bron samtidigt. 3. 

Motvikter som inte ingår i ovan nämnda totalmassor ska fraktas separat. 4. Sökanden ska följa 

anvisningsföreskriften ”Tillståndsvillkor för specialtransporttillstånd”, se bilaga 1. Innehavaren av 

tillståndet ansvarar, enligt bilagan, även för att erforderligt antal trafikdirigerare och varningsbilar åtföljer 

transporten. 5. Innehavaren av specialtransporttillståndet eller den som utför transporten ansvarar för 

de skador som specialtransporten orsakar vägen eller dess anordningar. För eventuella flyttningsåtgärder 

ska respektive sakägare kontaktas innan transporttillfället. 6. Om sökanden märker att större 

bärighetsskador uppstår på vägen under tiden transporterna pågår ska sökanden omgående informera 

ledande vägmästare vid vägunderhållet. (Se kontaktuppgifter under rubriken Information.)



Diarienr.  ÅLR 2021/9464 Reg.datum  04-11-2021 Beslutsdatum   2021-11-05

Diarienr.  ÅLR 2021/4103 Reg.datum  21-05-2021 Beslutsdatum   2021-11-05

Ärendemening Åtgärder för undersökning och bekämpning av misstänkt smittsam djursjukdom

Motpart

Beslut Beslut enligt brevnr.: 198 S4

Beslutande organ Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån Tjänstemannabeslut

Beslutande Michelsson Bengt, 

Föredragande

Ärendemening Tillstånd för specialtransporter

Motpart Nostokonepalvelu Projects Oy

Beslut

Med stöd av 9a § landskapsförordning (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, 

användning och belastning beslöt Ålands landskapsregering att godkänna Vuorsola Oy dispens från 

gällande bestämmelser om maximal totalmassa och maximalt axeltryck hos fordon, i enlighet med de 

villkor som anges nedan. Tillståndet avser mobilkran EOR894. Transporten är maximalt 3,0 m bred, 4,0 

m hög, 15,30 m lång och väger maximalt 60,0 ton. Maximalt axeltryck för de 5 axlarna är 12 ton, per 

axel. Axelavstånden är 2450 mm, 1650 mm, 2440 mm och 1650 mm. Tillståndet för transporterna gäller 

under perioden 8.11.2021 – 12.12.2021. Tidpunkten för transporterna kan justeras i överenskommelse 

med Ålands Polismyndighet. Tidpunkten ska dock väljas så att den allmänna trafiken störs så lite som 

möjligt. Tillståndet avser rutten nedan, tur och retur: Långnäs hamn, Lumparlands kommun – 

Långnabbavägen, Eckerö kommun. Landsväg nr 3 Lemlandsvägen – Landsväg nr 21 Rökerirondellen – 

Landsväg nr 12 Sjukhusbacken – Landsväg nr 11 Sjukhusrondellen – Landsväg nr 1 Eckerövägen – 

Landsväg nr 110 Torpvägen – Kommunalväg nr 115 Skeppsviksvägen - Långnabbavägen Villkor 1. 

Tidpunkt för framförande av fordonet ska väljas så att den allmänna trafiken störs så lite som möjligt. 2. 

Mobilkranen skall köras på mitten av samtliga broar längs transportrutten och ha en hastighet på högst 

10 km/h. Övrig trafik är inte tillåten på bron samtidigt. 3. Motvikter som inte ingår i ovan nämnda 

totalmassor ska fraktas separat. 4. Sökanden ska följa anvisningsföreskriften ”Tillståndsvillkor för 

specialtransporttillstånd”, se bilaga 1. Innehavaren av tillståndet ansvarar, enligt bilagan, även för att 

erforderligt antal trafikdirigerare och varningsbilar åtföljer transporten. 5. Innehavaren av 

specialtransporttillståndet eller den som utför transporten ansvarar för de skador som specialtransporten 

orsakar vägen eller dess anordningar. För eventuella flyttningsåtgärder ska respektive sakägare 

kontaktas innan transporttillfället. 6. Om sökanden märker att större bärighetsskador uppstår på vägen 

under tiden transporterna pågår ska sökanden omgående informera ledande vägmästare vid 

vägunderhållet. (Se kontaktuppgifter under rubriken Information.)

Beslutande organ Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef tjänstemannaföredragning

Beslutande Karlman Niklas, 

Föredragande Roselius Elin, 


