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1 a n d s k a p s s t y r e 1 m 10/1968.
s e s framställning till Åland8 landsting med
förslag till landskapslag angående ändring av
landskapslagen om disposition av jord.
Genom lag av den 18 augusti 1967 (FFS 376/67) har vissa stadganden
i rikets jorddispositionslag undergått ändringar, vilka på grund av
sakens natur påkallar ändring av motsvarande stadganden i landskapslagen om disposition av jord.
Enligt 7 § 1 mom. landskapslagen om disposition av jord kan en odlingslägenhet tilldelas så mycket lantbruks- och för lantbruk lämplig
jord, att en medelstor familj av denna och det stöd skogen och fisket
lämnar erhåller sin huvudsakliga utkomst. Lantbruks- och för lantbruk
lämplig j9rd kan likväl icke tilldelas i större omfattning än att jorden bringad i för lantbruksjord ändamålsenligaste kulturart motsvarar
:~20 ha förvandlad åker. Skogsmark kan icke tilldelas (enligt 2 mom. samma paragraf) i större omfattning än att skogen årligen avkastar 75-125
m3virke fast mått, uppskattat såsom barkat stamvirke. Enligt 3 och 4
mom. samma :paragraf kan dock skogsmark delvis ersättas med lantbruksjord eller för lantbruk lämplig jord eller sådan jord ersättas med
skogsmark, dock så, att skogsavkastningen icke får överstiga 150 m3
faFit mått ..
Dessa stadganden har dock visat sig medföra en del tolkningssvårigheter i praktiken, särskilt på grund därav, att sådan för lantbruk
lämpad jord, som skulle förutsätta röjning av ny åker, vid :prövningen
av storleken av redan existerande lägenheter i rådande förhållanden i
allmänhet icke kunnat beaktas samt därav, att det saknas uttryckliga
stämmelser om i vilket förhållande lantbruksjord och skogsmark skall
ersätta varandrai Till motsvarande stadgande i rikets jorddispo
ionslag har man därför i förberörda lagändring fogat ett nytt moment, vilket gör det möjligt, att sädan odlingslägenhet, som icke kan erhålla
skogsmark i den omfattning 2 mom. föreskriver, kan tilldelas mera lantbruksjord av jOrd, som förvärvats genom frivilligt köp, eller om lantbruksjord icke kan ges i den omfattning, som 1 mom. föreskriver, mera
skogsmark, dock i förstnämnda fall högst dubbelt så mycket skogsmark
som föreskrives i 2 mom. och i sistnämnda fall högst it gång antalet i
1 mom. nämnda hektar förvandlad åker lantbruksjord.
Huvudprincipen, då det gäller utlåning till förmån för lägenhet, som
till storleken är jämförbar med bostadsodlingslägenhet, bör vara, att
lägenheten uppfyller
för grundand€ av i jorddispositionslagen föreskrivna bostadsodlingslägenheterna stadgade förutsättningar. Man har
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da lägenheter borde göraR extensiva på grund därav att en stor del av
landets smä lägenheter icke uppfyller förutsättningarna i gällande lag.
Rikets lag har därför ändrats så, att om sökanden med beaktande av bifört jänster kan anses av lägenheten, som till storleken är järnförtar
med bostadsodlingslägenhet, erhålla sin eller sin familjs utkomst och
lägenheten har bostads- eller husdjursbyggnader, som till storleken kan
anses tillräckliga, i tillfredsställande skick, skulle kunna utgivas
lån för anskaffning, bebyggande och iståndsättande av bostadsodlingslägenheten. En byggnad skulle vara tillräckligt stor, om den rimligen
motsvarar lägenhetens och familjens behov.
Dessa bestämmelser har i rikets lag dessutom kompletterats med ett
stadgande, enligt vilket bebyggande och iståndsättande av lägenhet, som
till sin storlek är jämförbar med bostadsodlingslägenhet, skulle kunna
stödas med lån oberoende av nyssnämnda förutsättningar i fråga om byggnaderna, såframt sökanden eller hans föräldrar eller någondera av dem
eller sådant dödsbo, vars delägare sbkanden är, hade äganderätten till
lägenheten den 1 januari 1959 och lägenheten alltjämt bebos, dock under
förutsättning att sökanden med beaktande av möjligheterna till bif örtjänst erhåller sin och sin familjs utkomst av lägenheten. I fråga om
lån för a.::::.skaffning av lägenhet, som är jämförbar med fiskelägenhet,
samt av tillskottsområde eller av därigenom förbättrad lägenhet, skulle
motsvarande principiella regler~illämpliga delar gälla. Berörda ändringar föreslås införda i landskapslagens 27 §, som dessutom föreslås
undergå vissa lagtekniska ändringar.
Jordinköps- och syskonandelslån gemensamt för flera personer kan endast beviljas på synnerliga skäl och är således enligt nu gällande lag
till sin natur en undantagsåtgärd. Enligt den i riket genomförda lagändringen skall beviljande av jordinköpslån till flere personer gemensamt för anskaffning av odlings-, bostadsodlings- eller fiskelägenhe~
ter överhuvudtaget icke längre tillåtas med undantag då fråga är om
långivning för anskaffande av tillskottsområde. Syskonandelslånen har
däremot bedömts helt annorlunda än tidigare, även om målsättningen fortfarande är, att hela lägenheten skall komma i en enda persons händer.
I vissa fall, exempelvis dä sökandena är personer, som i egenskap av
delägare i dödsbo äger andelar av en lägenhet men icke ännu tagit Rtällning till vem som slutligen skall bosätta sig pä lägenheten och bruka
den, har man bibehållit möjligheten till gemensamma lån. Sålunda kan
två eller flere personer beviljas gemenAamt syAkonandelslån, ifall en~
dast en av sokandena har familj. För att likasä om möjligt åstadkomma
-..,...-.-.:-:;.::_::?;

-3att lägenheten överföres på en hand och att samäganderättsförhållandet
blir sä kortvarigt som möjligt, har man i rikets lag stadgat, att ett
syskonandelslån, som beviljats flere personer gemensamt, återbetalas
inom tolv år, såvida icke lägenheten under de första sex låneåren inlöses på en hand, i vilket fall lånetiden förlänges.
Av rent· praktiska skäl har det visat sig nödvändigt, att också annan kredit än syskonandelslån kunde utgivas åt två eller flere personer gemensamt, även om endast en av samägarna, som bör vara bosatt på
lägenheten, skulle uppfylla de i 18 § 1 mom. och 19 § 1 och 2 mom.
landskapslagen om disposition av jord stadgade personliga förutsättningarna för beviljande av sådana lån.
För att i huvudsak förhindra att lägenheter splittras har man dessutom ansett det ändamålsenligt att utgiva lån åt minderårig, särskilt,
då fråga är om lån, som behövs för uppförande av byggnader på bostadslägenhet eller annan iståndsättning av lägenhet, som med stöd av lagen
om inlösen till staten av fastigheter som skall säljas på exekutiv auktion, inlösts och försålts till minderårig eller minderåriga gemensamt.
på grund därav har rikets lag ändrats så, att kolonisationsstyrelsen
på särskilda skäl i enskilda fall kan besluta, att lån beviljas minderårig eller minderåriga gemensamt, om denne eller dessa är i behov därav, även om de icke uppfyller de övriga personliga förutsättningarna
för beviljande av lån. Detsamma gäller även i fråga om tilldelning av
tillskottsområde. En motsvarande ändring av landskapslagen om disposition av jord föreslås i 21 §.
För att eliminera tolkningssvårigheter i fråga om beviljande av
byggnadslån för finansiering av saftfodersilor i anslutning till ladugårdar, har en ändring av 27 J 1 mom. 4 punkten införts.
Enligt 14 § 1 mom. kan tillskottsområde givas högst i sådan omfattning, att av lägenheten bildas en i lagen avsedd odlingslägenhet.
Med hänsyn till att enligt 7 § 5 mom. till odlingslägenhet, som
bildas av jord förvärvad genom frivilligt köp, kan ges så mycket jord,
som erfordras för ett ekonomiskt ändamålsenligt nyttjande av områdena,
har rikets lag undergått en sådan ändring, att motsvarande princip också kan tillämpas i det fall att tillskottsjord tilldelas av jord, som
förvärvats genom frivilligt köp.
Den omständigheten att mottagaren är nära anförvant utgör enligt
48 § 4 mom. förutsättning för att ogulden del av premier för anlägg~
ning av ny lägenhet Rkall kunna övergå eller få'överföras till annan.
Dä det emellertid ansetts påkallat, att stödjandet av lägenhets eller
områdets iordningsställande med anläggningspremiemedel icke inställes,
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då besittningsavtal eller äganderätten övergår till annan än nära anförvant, har rikets motsvarande stadgande förtydligats, så att det
blir möjligt att överföra anläggningspremie, även om i 1 och 2 mom.
i sagda paragraf avsedda, med lägenheten sammanhängande förutsättningar
för beviljande av anläggningspremie icke föreligger vid den tidpunkt,
då besittningsavtalet eller äganderätten övergår.
Enligt gällande lydelse av 69 § kan den, som erhållit jord eller
kredit och till annan överlåtit lägenhet eller område, som belastas av
landskapets, kommuns eller penninginrättnings fordran och som icke är
underkastat sådana begränsningar, som omnämns i 72 §, åläggas att omedelbart återbetala fordran, såvida icke bibehållandet av fordran med beaktande av 1 § kan anses ändamålsenligt. I dessa fall borde icke sådaJi
fordran uppsägas till betalning, även om sökanden skulle komma att erhålla en betydligt större lägenhet än jorddispositionslagen medger,
dock under förutsättning att det ur samhällssynpunkt kan anses ekonomiskt försvarbart och ändamålsenligt att fordran bibehålles. En sådan
ändring ingår i 69 § i föreliggande lagförslag.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt förelägga Landstinget till antagande följande
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om disposition av jord.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 14 § 1 mom., 18, 21
och 27 §§, 48 § 4 mom. och 69 § landskapslagen den 23 april 1959 om
disposition av jord (9/59) av dessa, 14, 18, 27 och 48 §§ sådana de lyda i landskapslagen den 1 juli 1964 (25/64), samt fogas till lagens 7 §
ett nytt 5 mom., varvid gällande 5 mom., sådant det lyder i landskapslagen av den 1 juli 1964 blir 6 mom. i paragrafen som följer.
7 §.
Utan hinder av vad i denna paragraf stadgas, må odlingslägenhet,
om skogsmark icke kan tilldelas densamma i den omfattning 2 mom. föreskriver, av jord, som förvärvats genom frivilligt köp, tilldfelas i
motsvarande mån mera lantbruksjord samt, om lantbruksjord icke kan
tilldelas densamma i den omfattning 1 mom. föreskriver, i motsvarande
mån mera skogsmark, dock högst en och en halv gäng i 1 mom. nämnda antal hektar förvandlad åker lantbruksjord och högst dubbelt så mycket
skogsmark som i 2 mom, angives.

14

§·

072
-5Till lägenhet, som bör ansee säsom odlings-~ bo8tadsodlings-, fiRke eller bostadslägenhet, skall, dä det är nödigt och ändamälsenligt, i
män av möjlighet anskaffas tillskott:::rnmräde samt i 11 § 1 mom. avsedda
omräden och andelar. TillRkottsomräde gives i högst sådan omfattning,
att av lägenheten bildas en stadgandena i denna lag motsvarande odl ingslägenhet. Gives tillskottsomräde av jord, som förvärvats genom
frivilligt köp, gäller beträffande storleken av odlingslägenhet dessutom vad därom är stadgat i 7 § 5 och 6 mom.

18 §.
Jord och kredit tilldelas i 1 § nämnd person, som med hänsyn till
sin ekonomiska ställning är i behov av jord eller kredit och vars förhållanden och personliga egenskaper äro sådana, att hans bistäende genom tilldelning av jord och kredit från jorddispositionsverksamhetens
synpunkt bör anses ändamålsenligt.
Två eller flera i 1 mom. avsedda personer må gemensamt tilldelas
jord. Annan jord än tillskottsområde, andel eller förmån, som avses
i 14 §, må dock tilldelas flera personer gemensamt endast på synnerliga skäl.
Två eller flera i 1 mom. avsedda personer mä gemensamt tilldelas
kredit. Jordinköpslån må dock utgivas till tvä eller flera gemenRamt endast för anskaffning av bostadslägenhet eller -tomt eller tillRkottsområde samt syskonandelsl~n endast om högst en av sökandena har familj.
Angäende mäkar gäller vid tilldelning av jord och kredit vad om enskild person är stadgat.
Kommuner, bolag, andelslag och andra samfund må beviljas lån enligt
vad därom särskilt stadgas.
21 §.
Landskapsstyrelsen må på vägande skäl i enskilda fall besluta, att
invalid och minderårig eller minderäriga gemensamt mä tilldelas tillskottsområde och kredit utan hinder av stadgandena i 18 § 1 och 3 mom.,
19 § 1 och 2 mom. samt 20 §.
Uppfyller minst en av lägenhets samägare i 18 § 1 mom. samt 19 § 1
och 2 mom. stadgade förutsättningar och bor han på lägenheten, må hon)m och övriga samägare, även om de sistnämnda icke uppfylla sagda förutsättningar, gemensamt tilldelas tillskottsområde samt annan kredit än
syskonandelslån och, med undantag av lån för anskaffning av tillskottsomräde, jordinköpslån.

27 §.
Ur anslaget för jorddi spositionsverksamhet mä utgivas:
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1) jordinköpslån för anskaffning av lägenhet, visst område, tillskottsområde och annat område jämte till dem måhända hörande byggnader
samt av förmåner?
2) syskonandelslån för anskaffning av en eller flera delar av lägenhet, vari lånesökanden har andel;
3) bostadslån och jämte dem tilläggslän, enligt vad om dem särskilt
stadgas , för uppförande och utvidgande av samt för grundförbättringar
på bostadsbyggnader på enligt denna lag bildade odlings-, bostadsodlings- och fiskelägenheter
samt med dem jämförliga lägenheter och omi
råden ävensom på bostadslägenheter och bostadstomter, för vilkas bebyggande med bostadsbyggnad lån med stöd av bostadsproduktionslagstiftningen icke utgives, så ock på arrendejord;
4) byggnadslån för uppförande och utvidgning av samt grundförbättringar på ekonomi-, husdjurs- och uthusbyggnader samt för byggande av
brunnar ävensom för uppförande av saftfodersilor i anslutning till huqdjursbyggnader;
5) röjningslån för röjning av odlingar;
6) grundförbättringslån för torrläggning av jordbruksjord och för
jordbruk ,_lämplig jord och, med undantag av skogsförbättringsarbeten,
för annan grundförbättring;
7) beteslån till förbättrande av betesförhållandena ;
8) väglån för bestridande av kostnader för byggande av kolonisatj_0-ns- och med dem jämförliga vägar;
9) lösörelän för anskaffning av lantbruks- och fiskerilösöre, utsäde, gödselämnen och jordbrukskalk; samt
10) elektrifieringslån för erläggande av sådana andels- och anslutningsavgifter, vilka berättiga till erhållande av elektrisk ström, samt
för byggande av nödiga anordningar för anskaffning och distribution av
elektrisk ström.
I 1 mom. 3-10 punkterna avsedda lån må icke, då fråga ej är om i
7 § 6 mom. avsedd odlingslägenhet, utgivas för lägenhet eller område,
som bildar ett betydligt större område än vad lägenhet enligt denna lag,
med beaktande även av stadgandet i 7 § 5 mom., skulle kunna tilldelas.
För anskaffning samt bebyggande och annat iståndsättande av lägenhet eller område, som till storleken kan jämföras med bostadsodlingslägenhet, må i 1 mom. 1-5 samt 7 och 8 punkterna nämnda lån beviljas
endast om i 6 § 3 mom. s~adgade förutsättningar för bildande av bostadsodlingslägenhet kunna anses föreligga.
Med avvikelse från vad i 3 mom. är stadgat, må där avsedda lån givaA ,
ifall lägenhet eller område , som till storleken kan jämföras med boqtadP-

-7odlingslägenhet, har bostads- eller husdjursbyggnad i åtminstone tillfredsställande skick och byggnaden till sin storlek anses vara tillräcklig, samt sökanden med beaktande av möjligheterna till biförtjänster
av lägenheten eller området erhåller sin och sin familjs utkomst. Likaså må i 1 mom. 3-5 samt 7 och 8 punkterna nämnda lån utgivas utan hinder av 3 mom., om sökanden eller hans föräldrar eller någondera av dessa eller dödsbo, vari sökanden är delägare, haft lägenheten eller området i sin ägo den 1 januari 1959 och lägenheten eller området därefter fortlöpande bebotts, förutsatt att sökanden med beak!ande av möjligheter till biförtjänst av lägenheten eller området erhåller 8in och
sin familjs utkomst. Vad i detta moment stadgaR om föräldrar, äger motsvarande tillämpning på adoptivföräldrar.
Jordinköpslån må beviljas för anskaffning av viss lägenhetsdel endast därest förvärvaren är en av flera personer, vilka i händelse av utfallande arv vid tidpunkten för överlåtelsen skulle hava ärvt överlåtaren, eller såframt ägoareal, som motsvarar viss del av lägenheten, besittes på grund av sämjoskifte.
Är det för finansiering av i 1 mom. 3 punkten avsedda byggnadsarbeten av i;öden att förutom bostadslån upptaga annat lån, men står sådant
icke att erhålla på gängse villkor må dylikt lån helt eller delvis beviljas ur jorddispositionsmedel.
Bostadslån och därjämte tilläggslån, elektrifieringslån samt i 7 6
mom. ·avsett · lån må även beviljas arrendetagare.
Utan hinder av vad i 39 och 40 §§ lagen angående förmyndarskap är
stadgat, må förmyndare på myndlings vägnar utan tillstånd av förmyndarnämnd eller domstol upptaga i 1 mom. 2 punkten och 5 mom. omf örmält
syskonandels- eller jordinköpslån samt inköpa i dessa lagrum avsedd
lägenhetsdel och pantsätta den såsom säkerhet för sagda lån.
48 §.
Under vilka förutsättningar ogulden del av premie för anläggning
av ny, lägenhet övergår eller må överföras till annan, då besittningsavtal för eller äganderätt till den lägenhet eller det område, där det
röjnings- och byggnadsarbete skall utföras, för vilket anläggningspremien beviljats, övergått till annan stadgas särskilt. Anläggningspremie
övergår eller får överföras även när i 1 och 2 mom. stadgade förutsättningar för beviljande av premie icke äro för handen vid den tidpunkt,
då besittningsavtalet eller äganderätten till lägenheten eller området
övergår.
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överlåter den, som erhållit jord eller kredit , till annan arrenderätt, som belastas av landskapets, kommuns eller i 28 § avsedd penninginrättnings fordran, eller överlåter han eller utarrenderar han sådan
lägenhet eller sådant område, som avses i denna lag och som ej underkastats i 72 § nämnda begränsningar, eller del av dem, må landskapetA,
kommuns eller penninginrättnings fordran, som belaAtar arrenderätten,
lägenheten eller området, eller del av sådan fordran förordnas att omedelbart jämte ränta förfalla till betalning, där ej fordringens bibehållande med beaktande av stadgandena i 1 § anAeA ändamålsenligt . Fordran må bevaras även om sökandens lägenhet blir betydligt större än lägenhet bildad enligt denna lag.
Besittes bostadslägenhet eller -tomt med stöd av besittningsavtal ,
tillämpas jorddispositionslagstiftningen på långivning för dess bebyggande med bostadsbyggnad i enlighet med vad därom särskilt stadgas.
Vad i 48 § 4 mom . är stadgat om övergång eller överföring av premie
för anläggning av nylägenhet i det fall, att i paragrafe n s 1 och 2 mom.
stadgade förutsättningar för beviljande av premie icke äro för handen
vid den tidpunkt, då besittningsavtalet för eller ägander ä tten till
lägenheten eller området övergår , tillämpas även då besittningsavtalet
eller äganderätten öv ergått före denna lags ikraftträdande. Från anläggningspremien skola likväl h ä rvid avdragas röjnings- och byggnadspremie samt byg gnadsunderstöd, som till äventyrs erlagts till den nya
innehavaren eller ägaren, såframt det arbete, för vars utförande premi e n. e l ler understödet beviljats, ingär i röjnings- och byggnadsplanen
för lägenheten eller området .

Mariehamn, den 27 februari 1968.
vägnar ~

Isaksson.

Lagbe edningssekreterare
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