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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 8 

Utlåtande om målsättningar för detaljplan för 

Sandbolområdet i Godby 

ÅLR 2019/973 

Landskapsregeringen beslöt att ge utlåtande över Finströms kommuns 

målsättningsdokument för Sandbolområdet Godby, enligt bilaga 

I119E05. 
 

Nr 9 

Räntor för bostadslån av typ 455-458 

ÅLR 2012/8133 

Beslut 

Räntorna för perioden 1.10.2018 - 30.9.2019 på bostadslån av typ 455-

458 ska debiteras enligt följande: 
 

Område A (455)  1,5 % 

Område B (456)  1,4 % 

Område C (457)  1,2 % 

Område D (458)  1,0 % 
 

Motivering 

Räntornas storlek bestäms utifrån tabellen som baserar sig på den årliga 

förändringen i konsumentprisindex i Villkor för bostadslån till 

hyresbostäder 17.1.2002. Landskapsregeringen konstaterar att 

förändringen i konsumentprisindex för Åland under den senaste 12 

månadersperioden juli 2017 – juli 2018 var + 1,5 procentenheter vilket 

ger följande räntor: A = 1,5; B = 1,4; C = 1,2; D = 1,0.  
 

Bakgrund 

Enligt Villkor för bostadslån till hyresbostäder 17.1.2002 ska 

landskapsregeringen varje år fastställa räntan för lån som givits med stöd 

av detta villkor.  

 

Tillämpade lagrum 

22 § landskapslag (1999:40) om bostadsproduktion 

Villkor för bostadslån till hyresbostäder punkt 5, antagna av 

landskapsregeringen 17.1.2002/Nr 1 Plen K22, jämte senare 

uppdateringar. 
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 Finströms kommun 

 Samhällsnämnden i Finström 
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 22410 GODBY 

  

  
Hänvisning 

Er begäran 31.1.2019 

 
Kontaktperson 

Peter Mattsson 

 
Ärende 

UTLÅTANDE OM MÅLSÄTTNINGAR FÖR 

DETALJPLAN FÖR SANDBOLOMRÅDET I 

GODBY 

Utlåtande  

Landskapsregeringen har granskat målsättningsdokumentet och 

konstaterar Finströms kommun i enlighet med 5 § i plan- och bygglag 

(2008:102) för landskapet Åland har gjort en konsekvensutredning. 

 

Området är naturinventerat och har i planförslaget beaktas på ett lämpligt 

sätt. Landskapsregeringen har uppgifter på att hasselsnok har observerats 

i närheten av området. Arten är skyddad enligt landskapsförordning 

(1998:113) om naturvård varför Finströms kommun bör utreda om 

planförslaget påverkar habitatet och om nödvändigt vidta lämpliga 

åtgärder. 

 

Då området inventerades arkeologiskt av kulturbyrån 2017 konstaterades 

att området har 5 fasta fornlämningar. Enligt planförslaget kommer minst 

en av fornlämningarna att behöva rubbas för genomförande av planen. I 

kulturbyråns utlåtande bedöms att den berörda fornlämningen kan 

rubbas. Om en eller flera fornlämningar avses rubbas ska Finströms 

kommun enligt 11 § landskapslag (1965:9) om fornminnen göra 

nödvändiga arkeologiska undersökningar samt ansöka om tillstånd av 

landskapsregeringen om att få rubba fornlämningen. Ansökningsblankett 

finns på Ålands landskapsregerings hemsida. 

 

Motivering 

Enlig 12 § plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland utövar 

landskapsregeringen allmän tillsyn över planläggningen och ger vid 

behov råd till kommunerna varför vägnätsbyrån, miljöbyrån samt 

kulturbyrån har givits möjlighet att lämna utlåtande. Vägnätsbyrån har 

konstaterat att planen inte berör dem.  

 

 



 2 (2) 
Bakgrund 

Finströms kommun har den 31.1.2019 begärt landskapsregeringens 

utlåtande gällande målsättningsdokumentet över Sandbolområdet. Enligt 

30 § plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland ska 

landskapsregeringen höras då en plan utarbetas, om det är ändamålsenligt 

med tanke på planens syfte. 

 

Tillämpade lagrum 

Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland 

Landskapslag (1965:9) om fornminnen 

Landskapslag (1998:82) om naturvård 

 

 

 

Minister Nina Fellman 

 

 

 

PBL-ingenjör Peter Mattsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA Miljöbyråns utlåtande 

 Kulturbyråns utlåtande 

 

FÖR KÄNNEDOM Miljöbyrån 

 Kulturbyrån 
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