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1 a n d, s k a p s s t y r e 1

framst~llning till Ålands landsting med

förslag till landskapslag angående ändring av
-

landskapslagen om inlöserl av vissa legoområden
i landskommunerna.
Med hänvisning till motiveringen i framställning N2 8/1963 med försla
till landskapslag angående ändring av landskapslagen om disposition av
jörd får landskapsstyrelsen härmed vördsamt förelägga Landstinget till
an tagande nedanstående

L a n d s k a p s 1 a g
a:hgående ändring av landskapslagen om inlösen av vissa leg d områden i
landskommunerna.
I enlighet med Ålands landstings besl~t ändras
den 22 december 1959 om inlösen av vissa

45

legoomrä~en

§ landskapslagen
i landskommunerna

(28/59) såsom följer:
45

§.

Vid erläggande av sådan köpeskilling, för vars betalande jordinköpslån icke beviljats, och vid erläggandet av löseskilling må landskapets
förmedling anlitas sålunda, att köpeskillingen erlägges åt den till densamma berättigade av landskapets medel delvis eller helt i förväg i
penningar. Om förmedlingen besluter landskapsstyrelsen efter hemställan

\

av förrättningsmännen.

1

1

Köpe- eller löseskilling, som av landskapet förmedlats , eller del
I

därav skall, där ej genom lag annorlunda är stadgat, av kredittagaren

I
I

till landskapet återbetalas i annuiteter om tre och trefjärdedels procent, av vilka såsom ränta räknas en procent på det vid envar tidpunkt
oguldna kapitalet och återstoden såsom avkortning på kapitalet. Då förmedlad köpe- eller löses kil ling är mindre än femhundra nymark, återbetalas den på en gång eller med större annuiteter än ovan sagts.
Denna lag till ämpas från och med den 1 januari 1963.
Vid erläggandet av den 31 december 1962

till betalning icke förfal-

· len del av före den 1 januari 1963 uppkommen, i 45 § ävensom i
sedd fordran, som skall erläggas i

46 § av-

annuiteter, skall i motsvarande mån

iakttagas vad i denna lag ä_r stadgat. Annuiteten om tre och tref järdedels procent beräknas på ford rans ~rsprungliga b~lopp. Den avkortning
av kapitalet, som ingår

j_

den första raten av den annuitet, som på det-

ta sätt skall uppbäras, utgöres av skillnaden mellan den ovan avsedda,
icke till betalning förfallna delen av fordran, som vid en viss tidpunkt
skulle återstå, därest fordran från begynnelsen skulle hava erlagts en-

r
I

.I
,,1
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-2ligt denna lag utgående annuiteter om t r e och trefjärdedels procent.
De annuiteter, vilka förfallit till betalning före utgången av år
1962, men vilka härvid ännu icke betalats, uppbäras enligt tidigare
I

stadganden.

I

I denna lag föresk:r\ven en procents ränta räknas från den 1 januari
1963 eller, därest räntan ännu icke härvid skall erläggas, från den
senare tidpunkt, från vilken räntan enligt vederböriiga stadganden
skall erläggas.
.i.-_.. _ _ _ _

IVlariehanm, den 1 mars 1963.
vägnar:
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Lagberedningssekreterare
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