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          Bilaga 1, I115E20 

   Dokumentnamn Nr Sidnr 
 BESLUT 354 I1 2 (4) 
  
 Datum Dnr 
 16.6.2015 ÅLR 2015/651 
  
 Lappoföretagarnas fastighets Ab 
  
 22 840 Lappo  
  
  
Hänvisning 
Er skrivelse inkommen 21.1.2015  
samt kompletterad senast 11.5.2015 
 
Kontaktperson 
Andreas Nyberg 
 
Ärende 
UNDERSTÖD FÖR AVLOPPSANSLUTNING 
 
Bakgrund Lappoföretagarnas fastighets Ab har inkommit med en ansökan om ett kon-

tantunderstöd på 30.000 euro för att kunna betala bolagets kostnader för an-
slutning till det nybildade andelslaget för avloppsnät och reningsverk i Lappo 
by, Brändö. Enligt ansökan ska en del av pengarna användas för en juridisk 
rekonstruktion av bolaget, eftersom bolaget idag består av tre bolag, som inte 
är korrekt fusionerade. Vidare anhåller bolaget om fortsatt uppskov med rän-
tor och amorteringar.  

 
 Kostnaden för avloppsanslutningar är 23.500 euro exklusive kostnader för 

grävningsarbete och inkoppling på de egna tomterna. Kostnaden för arbetet 
med den juridiska rekonstruktionen har uppskattats till ca. 10.000 euro. Bo-
laget har inga medel för dessa kostnader. 
 
Bolaget har under en lång tid haft stora ekonomiska svårigheter, där avveckl-
ingen av fiskförädlingen i Lappo i slutet av 1990-talet, anges som huvudor-
saken till detta i den nu inkomna ansökan. 
 
Landskapsregeringen har under åren 1986-1993 beviljat landskapslån för 
uppförande av hyreslägenheter till Fastighets Ab Buskleden (1986), Fastig-
hets Ab Lappo bostäder (1987) och Lappoföretagarnas fastighets Ab (1991 
och 1993). Under mitten av 1990-talet påbörjades en fusion av dessa tre bo-
lag så att de skulle uppgå i Lappoföretagarnas fastighets Ab. Av någon orsak 
har dock inte det sista steget i processen slutförts varför fusionen inte har 
verkställts. Sedan dess har dock lägenheterna vid FAB Buskleden och FAB 
Lappo bostäder förvaltats och skötts av Lappoföretagarnas FAB. 
 
Under flertal år har bolaget av ekonomiska skäl inte kunnat amortera land-
skapslånen eller betala räntor på dessa. Orsakerna till detta har bl.a. varit den 
låga uthyrningsgraden och lägenheternas dåliga skick. Bolaget har dock un-
der senare år börjat att ställa lägenheterna i ett mer tilltalande skick och sedan 
dess har uthyrningsgraden ökat.  
   

 
Beslut Landskapsregeringen beslöt att bevilja Lappoföretagarnas fastighets Ab ett 

kontantunderstöd på 25.000 euro till avloppsanslutning inkluderande till-
kommande kostnader på fastigheterna 35-409-4-10 (Rikulla), 35-409-4-8 
(Buskleden) och 35-409-3-19 (Södermansledet). 



 
 
 Kostnaderna belastar budgetmoment 71500. 
 
 Vidare beslöt landskapsregeringen att bevilja bolaget fortsatt uppskov med 

räntor och amorteringar under 2015.  
 

Landskapsregeringen beslöt att i detta skede inte bevilja stöd för den juri-
diska rekonstruktionen av bolagen. 

 
Motivering En fungerande avloppsrening är i det långa loppet en förutsättning för att 

kunna använda byggnaderna som hyresbostäder. Även om de åtgärder som 
har vidtagits för att öka uthyrningsgraden har gett en viss effekt, så kan det 
konstateras att bolaget fortsättningsvis har ekonomiska svårigheter och har i 
dagsläget inte förutsättningar för att kunna betala avloppsanslutningarna. För 
att säkra landskapsregeringens fordringar på bolaget och för att skapa ett so-
lidare bolag med bättre verksamhetsförutsättningar på lång sikt utbetalas ett 
kontantunderstöd på 25.000 euro.  

 
   
  
 Minister Fredrik Karlström 
  
    

 
Inspektör Andreas Nyberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA  Besvärsanvisning 



 
Bilaga 2, I115E20 

 Dokumentnamn Nr Sidnr 
 BESLUT 355 I1 4 (1) 
  
 Datum Dnr 
 16.6.2015 ÅLR 2015/5464 
  
 FAB Örsundet Södra 
  
 Farmvägen 63 
 22270 Eckerö 
 
 
Hänvisning 
Er anhållan inkommen 11.5.2015 
 
Kontaktperson 
Andreas Nyberg 
 
Ärende 
RÄNTESTÖDSLÅN OCH LANDSKAPSBORGEN 
FÖR HYRESBOSTÄDER 
 
Bakgrund Ni har ansökt om räntestöd jämte landskapsborgen för att finansiera ett pro-

jekt med hyresbostäder på Öra i Hammarland. Projektet omfattar 7 bostäder 
om ca 502 m² bostadsyta. 

 
Beslut  Landskapsregeringen beslutade reservera medel för ett senare beslut om be-

viljande av räntestöd på ett banklån om ca.1.200.000 euro, dock högst 90 % 
av det totala lånevärdet (projektkostnaden). Landskapsregeringen beslutade 
vidare att bevilja projektet en landskapsborgen uppgående till högst 30 %, 
räknat utgående från 90 % av den totala projektkostnaden. Räntestödet och 
borgensförbindelsen beviljas i enlighet med Er ansökan för byggtiden och 
därefter 10 år från det datum bostäderna tas i bruk.  
 
Var vänlig och notera att detta är ett preliminärt beslut som slutligen fast-
ställs då samtliga handlingar föreligger. 

  
Motivering  Sökande fyller de allmänna förutsättningarna i landskapslagen (1999:40) om 

bostadsproduktion för att beviljas stöd.  
 
Övrigt   Projektet ska konkretiseras i form av beviljat bygglov inklusive godkända 

ritningar, utredning över byggnadens förväntade energieffektivitet och en 
slutlig finansieringsplan senast 31.12.2015 med risk för att detta beslut för-
faller.  

 
Rättsgrund  Landskapslagen om bostadsproduktion (1999:40) jämte villkor för:  

1. ”Räntestöd för produktion av nya hyresbostäder och för installation av 
hiss i befintligt bostadsbestånd” fastställda 16.11.2009.  

2. ”Landskapsborgen för bostadslån” fastställda 23.1.2014. 
 
 

Minister Fredrik Karlström  
 
Inspektör Andreas Nyberg 

 
BILAGOR  Anvisningar för rättelseyrkande 

Villkor för räntestöd till hyresbostäder, villkor för landskapsborgen 


