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Å 1 a n d s
s e s

l a n d s k a p s s t y r e

framställni n g ti~l Ålands landsting

med förslag till l?ndskapslag angående ändring av landskapslagen om jorddispositionslån.
Med hänvisning till motiveringen i framst ä llning

m 8/1963

med för-

slag till landskapslag angående ändring av landskapslagen om disposition av jord får landskapsstyrelsen härmed vördsamt förelägga Landstinget till antagande nedanstående

L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om jorddispositionslån.

I enlighet med Ålands

l:.:~:~:::: beslut ändras 5,

13 och 17 §§ land-

skapslagen den 23 april 1959 om jorddispositionslån (11/59) såsom
följer:

5 §.
Lån må utgivas åt person, som i~ gått besittningsavtal, på villkor,
att lånet får läggas till lägenhetens eller omr ådets pris, På sådant
villkor må dock ej givas lösörelån, ej heller t 27 § 1 mom. 4 punkten
j orddispsitionslagen nämnd a t illäggslån eller i 3 mom. sagda paragraf
avsett lån.
13 §.
Har kommun för i denna lag a v sedd utlåning begagnat ap dra än ur jorddisposi tionsanslaget till Jåns erhållna medel, må åt kommune n erläggas
räntegottgörelse ur jorddispositionsmedel enligt vad därom stadgas i
landskapsförordning.
Till i 1 mom. nämnd räntegottgörelse, lägges det för uppskovsåren
influtna beloppet av den ränta, som skall_ erläggas för lån enligt denna lag, i den mån uppskov beviljats även med räntebetalningen, samt för
den tid besittningsavtalet varar för de låns vidkommande, för vilka för
sagda tid avkortning och ränta icke erläggas.

17 §.
Kommun enligt 9 § beviljat lån skall återbetalas till landskapet i
den mån låntagarna i

enlighet med lånevillkoren böra återbetala sin

skuld till kommunen, varförutom av låntagarna härutöver erlagda avkortningar omedelbart böra erläggas till landskapet.
])å gäldenär beviljas uppskov med erläggandet av avkortning eller
ränta eller bådadera eller befriats från erläggandet av ränta eller en
del av lånebeloppet, erhåller kommunen motsvarande lättnad vid återbetalningen av dess lån till landskapet,Har befrielse beviljats gälde-
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när för sådant låns vidkommande, som beviljats ur andra medel än jorddisposi tionsmedel, erlägges ur i landskapets ordinarie inkomst- och utgiftsstat härför anvisade medel till kommunen ett belopp, motsvarande
den ränta och den del av lånet, som på grund av befrielse skall lämnas
oindriven hos gäldenären.
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Mariehamn, den 1 mars 1963 .
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