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· Ä 1 a n ·d s 1 a n d s k .. a p s n ä m n d s [ 

framställning till Alands lan~.sting med förslag ~ 

NQ 13/1949. till landskapslag om bostadslån, -garantier och , t i 

_, -bidrag i landskapet Åland. i j I 
För att finna utvägar att om möjligt avhjälpa den oerhörda bostads..... 1 1~ ! 

bristen tillsattes i riket 1947 en kommitt~ med uppdrag att undersöka 1 

möjligheterna för finansiering av den 11 llmännyttiga bostadsprodukti onen 11 

och år 1948 en annan kommitt~ med uppdrag att uppgöra en plan för å3 tad- 11 1 

·1 I 
kommo.nde av ett stntsorgan i vnrs hnnd bostadsproduktionen och dess finan<il -~ 

siering sku~le koncentreras. Kommitt~erna ingåvo sina betänkanden till 
I 

Regeringcni 'oktober 1948. På grundvalen av dessa betänkBlI!lden avlät Rege-

ringen sednn propositioner till Riksdagen xred rorslog till lagstiftning 
i funnet 11 Rilrndagen godkände sederna re, de s .k. Ara va-lagarna,, nämligen lag 

om bostadslån, -gnruntier och -bidrag, som utkom den 28 mo.ra 1949, lag 

om främjande av bostadsproduktionen i tätorter och lng om stödjande med 

statsmedel nv bostadsproduktionen i tätorter, givna jämväl den 29 mo.rs 

1949~ Verkställighetsföreskrifter till fär'enämnda lngnr ho.vG den 30 mara 

1949 utfärdr..ts~nv etntsr~.et gen.om beslut om beviljPnde av bostadslån, 

~nr~ntier och -biarRg, beslut om ri:i.ntAfoten v:tn 'bost"'.c'ls18n och av stnten 

beviljade primära lån, beslut 8.ngående verkstäliighet och tillämpning av 

lagen om främjande av bostadsby~gnadsproduktionen i tätorter samt beslut 

om inkomsternas högsta belppp vid beviljande av familjebostadsbidrng. En
ligt förstnämnda lag beviljo.s bosto.dal ån för uppförande o.v egnahemshus, 
bostads11ktiebolngshus samt hyreshus, avseddn för mindrebemedlade barn .... 

rik~ fRmilj0r och bostQdsbehövande över huvud. Bostadslånen heva karaktä

ren av sekundär kredit. För uppförande av egnähemshus och bostads8ktie
bolngshus utgår lånet med högst 40 % av de godkända anskaffningskostna

derna. Lånet jämte de lån, som intecknats med bättre förmånsrätt, få stiga 

till högst 90 % nv sagdn. kostno.de,r. Storleken av de bostadslån, som be

viljas för uppförande av hyreshus för mindre~emedlnde barnrika fGmiljer 

och för bos.tadsbehövande utgör högst 65 % nv de godkänd2, 9.nska.ffningskost

n 2.derno., och totalbe:R.oppet c.v s8mt liga intEJckningslån får stign till 

högst 95 % o.v sngdo. kostnader. För anskaffn:ude av primärkredit skall i 

allmänh0t den fria ko.pitalmD.rknaden anlitas. Då det emel~rtid i vissa 

fall ke\n erbjuda oöverkomliga sv å.righet eJ;> att erhålla s fil Etn kr' edi t, IID d

gi ve s i lo.gen även möjlighet .för erhå.11.r:tnde av så:l an privatkredit o.v 

statsmedel. Meningen är dnck, t"\t.t s?ni:int sk~1. 1 färclmmmA blott i undan

tRgsfall. Till säkerhet för återbet~lningen av bost~dslån eller primär 

kredit .skall inteckning fastställas. Sådant erfordras dock ej, då kommun 

äger hyreshus, för vars uppförande lån beviljats. För lån, som erhållits 

, 
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av offentli~ kontroll underställd penninginrättning och som motsvarar bo

stadslån, kan statsgaranti beviljas till den del lånet överskrider 50 %· 
av de godkända anskaffningskostnaderna. Statsgaranti kan även beviljas fö~ t / 

kredit under byggnads tiden, därest det lll3 dför svårigheter att erhålla dy

lik kredit av offentlig kontroll underställd penninginrättning. En förut - l~ 

sättning härvid är likväl, att staten för byggnadsföretaget bevilja·t ett ! ' 
sekundärt bostads lån. Kom.nunens ansvar och förire dling erfordras med av-

I I 

I 

seende å lån, som beviljas för uppförande av egnahemshus, och förutsätt~ / 

ningen för lån för uppförande av hyreshus för mindre bemedlade barnrika I] 

familjer är, att kommunen förbinder sig icke blott att på godtagbara vill1 9 
kor bevilja det kapital, som behöves utÖITer inteckningslånen, därest möj- I 

ligheterna att mot skäliga villkor erhålla det bristande kapitalet eljest I· 
icke äro tryg~a~e, utan även ~t,t för bv~gnAnen a~~iftsf'I'litt upplåta en 
tomt för den tid av staten fö~ ändamålet beviljat lån finnes eller att 

på annat sätt draga försorg om den del av kapitalbehovet, som motsgarar 

värdet av den vederlagsfria tomten. 

Lånevillkoren hava givits sådan form, att de i så stor utsträckning 
som möjligt äro ägnade att nedbringa bo st adskostnaderna •· Amorterings tiden. ö 

.för bostadslånen har därför bestämts till högst 45 år för byggnad av I · 

sten eller annat hållbart byggnadsmAterial samt för träbyggnader till 

högst 27 år. Räntan på lån fastställes enligt lagen av statsrådet, som 
genom beslut av den 30 mars 1949 resolverat, att räntan för bostadslån 

skall tillsvidare utgörå eh procent, och räntan.på av staten beviljade 

primärlån ska 11 tillsviaf.l.re ut11;örP åtta procent~ Då det för låntagaren 

under de första åren kan känn2s tungt 8tt erlä~~a räntor och amortering 
stadgas, att låntagare kan beviljas uppskov med amortering eller räntor 

eller vardera för en tid av högst fem år, och från ränta kan låntagare be- I 
fr:has för en tid av hcg st fem år. · ! 

Mindre bemedlad flerbarns.familj, som bor i hus, vilket med anlitande a~ 

.familjebostadslmn eller av Jagen fär'utsatt bostadslån eller statsgaranti, ]/ 
är berättigad Att i form av hyre sned sättning erhålla familjebo st adsbidrag 11 

vars belopp, beroende på antalet barn, som skola försörjas, varierar från 1 
, 

tjugo till sjuttio procent av den godkända hyresavgiften. Sådant bidrag I 

kan även beviljas mindre bemedlade flerbarnsfamilj, som bebor lägenhet i 

hus 1 som blivit färdigt efter den 1 januari 1946, och som godkänts som 

familjebostad. Mindrebemedlad flerbarnsfamilj, som bebor eget egnahems
hus, och som uteslutande användes som familjEJns bostad, och för vars upp- I/ 

förande efter del'\rJrijanuari 1946 bEJviljats egnahemslån eller lån enligt 

bostads låne lagen /8.ven på särskild n villkor erhålla familjebidrag. Mindre Il 

bemedlad, flerbarnsfamilj och barn, som bör försiir'jas, ära i lagen definie ~ 

I 

I 

il 
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rade och i överensstämmelse med gällande vårdlagar. 

I statsrådsbeslutet av den 30 mars 1949, som innehåller verkställig ..... 

hetsföreskrifterna till bostadslånelagen ingå noggranna bestämmelser om 

storleken av bostäderna i hus, som uppföras med statslån eller -garanti ~ 

Sålunda får bostad i sådan byggnad icke överstiga etthundra kvadratmeter. 

I hus med två elrer flera våningar får dock antalet bostäder, som är 

stcrre än etthundra kvadratireter, utgöra tio procent av totala antalet 
bostäder i byggnaden. Egnahemshus få:r omfatta högst två bostadslokaler, 

av vilka den ena bör bestå av åtminstone två rum och kök samt hava en 

areal om minst femtio kvadratmeter. Låntagaren bör använda den ena loka

len som sin bostad. 

Enär enligt landskapsnämndens åsikt lagstiftningen om bostadslån, 

-garantier och -bidrag i landskapet faller under Landstingets behörighet, 

och beviljandet av förenämnda lån m.m. tillkommer landskapets myndigheter, 

vilken åsikt även stödes därav att åländska sökande av lån hänvisats till 

l andskapsmyndigheterna av rikets Arava-kommission, har landskapsnämnden 

1~ 
I 

g , 
. I 

p~ 
a 

uppgjort förslag till lngstiftning i .ämnet. Förslaget, som omfattar 43 1·· , 
o~1 

paragrafer, är inr'l e1,,-,t i tvi?i kApit.e1, v~.ri:iv Clet första innehåller allmän..,, .

1

. 

na bestämmelser och motsvarar rikslo.gen, meden det andr8 innehåller verk- I • 

ställighetsföreskri~er samt motsvarar statsrådets beslut i ärendet, och I 

detsamma bygger helt på rikslagstiftningen. Landskapsnämnden har dock i 

förslaget anförtrotts att vara det verkställande organet, medan detta i 
-

riket utgöres av den s .k. Arava-komrnissionen. Landskapsnämnden skall även 

enligt förslnget fastställa räntan å beviljade lån samt fastställa grän

sen för aet Rntal skattören vid kommunaltaxeringen, som icke får över
skridas, för att någon skall betraktas som mindre bemedlad. Landskapsnämn 

den kommer självfallet med hänsyn till kompensering vid utjämningen mellan 

riket och land ske.pe t, att fast ställa räntan och gränsen på samma sätt'· I 
som skett i riket, Någon närmare motivering torde icke vara av nöden. ] 

Hänvisande till förestående får landskapsnämnden vördsammast förelägga · 
Lnndstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k n p s 1 a g 

om bostadslån, -garantier och ... bidrag i lcndskapElt Åland. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

1 knp. 

Allmänn!'l stiRdganden .. 

1 §. 
-byggnads-

För understödjande av sådan allmännyttig bostndsperksamhet, som ~vser 

e.tt i tät ort få til 1 stånd nya bostadsbyggnader, vilka med hänsyn ti 11 
.. / 

. I 
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lä.ge ,. . .g:rundp.1ap.e.ring.,, tekni.sk konstruktion och utrustning samt bo

stadsutgifter äro billiga och socialt ändamålsenliga, beviljas ur 
av lanaetinget för ändamålet anvisade rredel amorterbara _bostads

lån. 
Bostadslån kunna beviljas kommun, försa:n. ling, sa:n.manslutningar 

I 

I 

I\ 

tl 

J 
av byggare, bostadsaktiebolag samt enskilda personer under förutsätt 

\ ningar och på villkor, som i denna landskaps·lag närmare bestämmes. g ! , 

\ 2 §. ~ 
Bostadslån kan beviljas för uppförande av egnahemshus och bo-

stadsaktiebolagshus ävensom av hyreshus såväl för mindrememedlade 

flerbarnsfamiljer som för bostadsbehövande över huvud. 

Storleken av bostadslån, som beviljas for uppförande av egna

hemshus eller bostadsaktiebolagshus, utgör högst fyratio procent 

av de godkänd8. an.skaffningskostnnderna, och lånet får jämte före 

det sammR men hättre fC5rmÄnsrät;t itttAclrr:iAne lån stiga till hög st 

nittio procent av sagda kostnader. Vid beviljRndet av bostadslån 

för uppförande av egnahemshus tages dock icke tomtens värde i be

traktande. 
Storleken av bostadslån, som beviljas fä' uppförande nv hyres~ 

bostäder för mindrebemedlade flerbarnsfamiljer eller över huvud för 

8.tt underlätta tillgången på bostäder för bostadsbehcv ande, utgör 
högst sextiofem procent r.v de g odkänd.'.l anskaffnings.kostnaderna, 

och lånet får härvid jämte före detsamma med bättre förmånsrätt 
intecknnde lån stiga till högst nittiofem procent nv sagda kostna

der. Vid beviljandet nv bostadslån för uppförande nv hyreshus 

för mindrebemedlade fJsrbarnsfamiljer tages dock icke tomtens värde 
i betraktande. 

Kan primärt inteckningslån icke på skäliga och godtngbara vill

kor erhållas på den fria kapitalmarknaden, kan även primärt lån 

helt eller till en del beviljas ur lnndskc.psmedel. 

Till säkerhet för återbetalning av bostadslån eller av lnndsle. -
pct beviljat primärt lån bör inteckning fastställas • .Äger kommun 

hyreshus, för vqrs uppförAnde lån i stöd av dennn landskapslag be
vi ljAs; bör inteckningssäke,,.,h0t icke foror:::i.s. 

I 
I 

, 
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För lån, --·som- erhålles· av of f~nt li~ tillsyn unr'lerkas~ao .. pennin~inrättJ 
·n1ng och som motsvarar bostadslan, kan landskapsgara.nti lamnas for den 

del, med vilken detta lån överstiger femtio pro.cent av de godkända ans l'" 

ningsko.s-tnaderna. För lån, som beviljats under bost adsgaranti, gäller 

· b.ärvi.d i tillämpliga delar, vad om bostadslån är stadgat. . \ 
Möta svårigheter e.t. t e-rh81 lg trreai t för bvggrrna st iden från offentlig I, 

tillsyn underkastad penninginrättning för elen ael, som motsvarar den P~ 

mära krediten, kan under förutsättning, att för byggnadsföreta~it bosta 

lån beviljats, för den kredit, som erfordras för byggnadstiden/i denna 

landskapslag fastställda villkor, beviljas landskapsgaranti. 
Det sammanlagda beloppet av ovan avsedda, i kraft varande garantier 

får stiga till högst det belopp landstinget fastställt• 
4 §. 

Förutsättning för beviljande eller garanterande a~ sådant lån, som 
skall beviljas eller garanteras med stöd av denna landskapslag och som 

avser uppförande av hyreshus för mindrebemedlade flerbarnsfamiljer, utgö 

att vederbörande kommun förbinder sigt 
att utöver ovan i 2 och 3 §~ nämnda inteckningslån till förfogande 

/ 

ställa för byggnaden erforderligt kapital på godtagbara villkor, därest 

icke erhållandet av det felande kapitalet på sådana villkor eJ.jest är 

tryggat; samt 

att för byggnad, som skall uppföras, överlåta kostnadsfri tomt för 

den tid, under vilken för byggnaden finnes av landskapet beviljat elle r'· 

garanternt lån, eller att .på nnnrit sätt särja för den del av kapitnl
behovet, som värdet av ver'Jer1_ 'l9.'~frj tomt utgör. 

Bostadslån för uppförande av egnnhemshus kGn beviljas endast genom 

förmedling av kommun och på dess ansvar. För denna förmedlingsuppgift är 

kommunen icke berättigad att erhålla provision. 
11 

5 ~· I 

Amorteringstiden fär lån, som bevilj ats rood stöd 8.V denna landskapslng, 
får icke fastställn s ti 11 mer än fyrfl.tiofem år, d ä> est byggnaden är av 

sten eller Gnnqt likR hållbart byggnedsmsterial, och icke till 

mer än tjugusju år, därest byggnaden är uppförd nv mindre hållbart mate
rial~ 

Räntan på lånen fastställes av la ndskapsnämnden. 
Låntagare kan under förutsättningar och på villkor, som beslutas av 

landskapsnämnden beviljas uppskov med erläggandet av amorteringar eller 

räntor eller vardera på en tid av högst f~m år. Likaså kan låntagare under 
vissa år, dock. högst fem, befri 2s från 6 rläggcndet av för lånet f a stst ä lld 
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6 ~· 
Mindrebemedlad. flerbarnsfamilj, som bor i hus 1 vilket med an li tan de 

av familjebostadslån eller i denna landskapslag -förutsatt lån eller 

garanti uppförts till bostäder enkom för sådana familjer, är berättigad 

att i form av hyresnedsättning erhålla familjebostadsbidrag, vars belop 

beroende på an:Gslet barn, som skola försörjas, växlar från tjugo till 

sjuttio procent av den godkända hyresavgiften. 

. I 

Liki:ir'lant binr8g 'l{8n h~vi 1 .ias .iämväl mindrebemedlad flerbarnsfamilj, . 

som bebor lägenhet, vilken godkänts som familjebostad i efter den ll: ja-. 

nuari 1946 färdigbyggt hus. 

Mindrebemedlad flerbarnsfamilj, som bor i eget egnahemshus, vilket 

uteslutande användes som familjens egen bostad och för vars uppförande 

efter den 1 januarj, 1946 beviljats egnahemshuslån eller lån i enlighet 

med denna landskapslag, kan jämväl beviljas familjebostadsbidrag pi vil 

kor, att kommun, därest byggnadstomten lejts av kommunen, under den tid i 
invånare i egnahernlms åtnjuter familjebostadsbidrag icke uppbär JBga för ' 

tomten eller att, där lbomten är lejd av annan än kommun, kommunen under ' 

nämnda tid svarar för erläggandet av legovederlaget för tomten eller att 

kommun, därest kommunen med äganderätt överlåtit tomtmarken till ägaren 

av egnahemshuset, låter till äventyrs ännu ogulden köpeskilling vara 

ränte .... och amorteringsfri under den tid den i egnahemshuset boende fa:n il 

jen åtnjuter familjebostadsbidrag. Bidragets storlek, vilket kan uppgå 

till högst det ~amfällda belopp8t av den årliga räntan och amorteringen j 

på det av landskapet beviljade lånet, fastställes genom uträkning av fa~ 

miljens årliga bostadsutgifter och växlar beroende på mtalet barn, som 

skol 8 förs'25rjns, från tjugo till sjuttio procent av de uträknade bostads ' 

ut~ifterna . • 

7 ~. 
Med flerbarnsfamilj avses i denna lnndskapslng familj med minst tre 

i hemme t boende barn under sexton år, som familjen h nr att fä' sörja. Än
kas och invalids familj knn efter prövning beviljns familjebostadsbidrag 

därest i familjen finnas minst två barn av ovannämnt slag' 

Till barn, som skAll försörj8s, räkn8s jämväl adoptivbarn samt foster 

barn, vilket femiljen utan ersättning varaktigt försörjer. Som så:1ant 

barn betraktas även arbetsofört barn, som fyllt sexton år, samt barn, 

vars skolgång fortgår och som fyllt sexton, mm icke aderton Er- • 
Som mindrebemedlad anses enligt dennn 12.nd skc.ps lag familj, däre s.t den 

icke har förmögenhetsskatt underkastad egendom och det antal skatteren, 
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som vid senast förrättade koITILnmaltaxering påförts i samma hushåll delakt 

ga familjemedlemmar, sammanlagt icke överstigel' det av landskapsnäm.nden 

med beaktande av ortens dyrhet fast st äl10 a maximiantalet skattö!'en • Fa

mi ljebostadsbidrag utbetalas icke ti (bl familj, som varaktigt erhåller s:l!1 

huvudsakliga utkomst genom fa.t tigvården$ 

2 kap. 

Verkställighetsföreskrifter. 

8 §. 
Beviljandet av lån, garantier och understöd i enlighet med denna land- . 

skapslag ankommer på landskapsnämnden •. 

9 §. 
Med ort, som om.nämnes i ~ ~ avses Mariehamn samt medelst byggnadsord

ning reglerade, utomplansbestärnmelser och byggnadsförbud underkastade 

omr men på landsbygden. 

10 ~-
Byggn8d e11Pr byggnr-ifl sgrupp, för vr-irs uppförnnde bostadslån kan be-

viljf'l s el ler bo3t3nsg11rri.nti lämnRs, bör i fråg"'t om lägenheternas areal 

och typ motsvara det på varje ort förefintliga behovet av bostäder samt i 

socialt och arkitektoniskt avseende uppfylla skäliga krav. I planermng oc, 

byggnadssätt bör man sträva till inbesparing av byggnadskostnader och ma

terial. 

Bostndslån kan beviljas eller bostadsgaranti lämnas ende.st sådan före

tri.gri.re i byggnndsbrr-mschen eller enskild person, som av 18ndsko.psnäm.nden 

e.nses ägs tillräcklig kompetens och tillförlitlighet för ett planenligt 

förverkligande av byggnaesföretaget och blott för uppföro.nde o.v så:i e.n ny

byggnQd , för vilken ritningnr, byggnadsbeskriv~ing, kostnndsfärslag och 

finansieringsplan godkänts av landskapsnämnden. Vid godkännandet av kost

nadsförslag och finansieringsplan bör särskilt avseende fästas vid bostad 

kostnadernR, vilka utan sänkning ev bÖstädernns standard böra nedbringas 

till lägstn möjliga belopp. 

För inköp, repara tion el:b r utvidgning 8.V gan mal byggnad SGmt fullbor

dande a v h a lvfärdig byggnad kan bostadslån icke beviljas. 

11 ~. 

Arealen AV . bostäderna i byggn~d, som skall upp~örns med bostadslå~ 

elle1" l ån mot bost."'lnsgr\rrmt1, f'8r icke överstign etthundra kvadrat.m0ter . 

Då grundplP.neringens änr'1.smålsenligh8t e 1 lor nn.n<J. t oundgängligt skäl 

påkallar, att någon av bostädernn görEJ s större ån etthundra. kvnd!'atmoter, 

må detta icke utgöra hinder för beviljande av bostadslån eller lämnmde 

av g aranti, men såsom byggnadskostnader, för vilka lån erhålles må härvid 

icke beaktas de kostnader, som fä> orsakas av öt9'er skridandet o.v sagda antaJ 
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kvadratmeter. I hus med två eller flere våningar får antalet av de bo

städer, som äro större än etthundra kvadratmeter, dock icke överstiga ti.~ 

procent av totala antlalet bostäder i byggnaden. 

12 ~. 
Egnahemshus får omfatta högst två bostäder, av vilka den ena bör best ~ 1 

av åtminstone två rum och kök samt ha en areal av minst femtio kvadrat
meter. Låntagaren bör använda endera bostaden som sin egen bostad. 

15 ~. 
- I 

Bostadslån kan beviljas även sådana av kommij.n, församling, san manslut-:-- ·i 
ning av byggare eller enskild person uppförda egnahemshus el~ r grupper 

av egnahemshus, som äro avsedda till försäljning, förutsatt att sagda 

byggare förbinda sig att till pris, som godkännes av landskapsnämnden, 

och inom tid, som av densamma bestämmes·, överlåta egnahemshuset el ler hu

sen åt sådana enskiJd a bostadsbehöv ande, som vore berättigade att erhålla 

bostads lån. Om företagna överlåtelser och villkoren för dem bör land-- I 
ske.psnämnden o.för.aröjligen och SJ.mast en månad efter överlEt eJs en genom 

kommunens förmedling; unc'lerrättAs. J 

14 ·~. 
I bostadsaktiebolagshus, som uppförts med bostadslån elJe r bostads-

garanti, bör minst sextiofem hundradedelar av byggnadens snmmanlagda 
lägenhetsareal vara förbehållen Ek tieägarna till bostad och återstoden 

vora bestämd att direkt nyttjas till förmån för bolaget. Till aktieägar

nRs gemensamma bruk förbehållen och som bostad för gårdskarlen avsedd 
lägenhetsdel i byggnaden hänföres härvid till den del, som reserverats 

aktieägarna till bostad. 

15 ~. 

Bolagsordning för bostadsaktiebolng, som avses i detta beslut, bör 

upptaga åtminstone följande bestämmelser: I . 

1) Enda st enskilda personer, stift8~na undantagna, kunna vara del

ägare i bostadsaktiebolag sålunda,, att envar av dem äger endast de nktier l · 

som berättiga till innehav av den lägenhet han nyttjat som bostad för sig 

2) Aktieägare får nyttja den lägenhet han innehar endast till bostad 1. 

för sig och sin familj samt personer, vilka äro berättigade till under

håll av honom och höra till hnns hushåll. Med tillstånd av bolagets sty

relse äge 8 tctieä~r-ire. rätt Att. för viss tid upplåta sin bo st ad äv E.>n åt 

onn'.'n, dock ej c.nnan aktieägflre, och må såacmt tillstånd icke förvägras, 

om det sökes på grund av aktieägarens bortflyttning från orten eller av 

' annat giltigt . skäl. Aktieägare äge likaså rätt att på synnerliga skäl med 

tillstånd av bolagets styrelse för viss tid upplåta ett eller flere rum, 
dock ej mera än hälften, åt annan, på villkor att bolaget eller annan ak- 1 
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tieägare icke därigenom förorsakas större olägenhet. 

3) Aktieägare kunna överenskomma om sammanslagning av lägenheter elle~ 

överföring av ett rum från en lägenhet ti 11 en annan med överlåtande j 3...rc,: ~ I 
väl av motsvarande anta 1 aktier, om bolagsstämman_ godkänner överenskom·-- I 
melsen och denna icke står i strid med bestämmelserna angående bostäders I, 

storlek och om beviljande av bostadslån, -garantier och -bidrag. 

4) överlåtas aktier i bostadsaktiebolag till person, som icke . 'i får vara -

eller som redan är aktieägare i bolaget, skola aktierna inom ett år efter 

överlåtelsen hembjudas till bolagets styrelse vid äventyr ntt bostaden 

eljest kan övertagas av bolaget. 

5) Akt~e~8re, s nm 0nsk"1T' C5vArlq; a sina Aktier till annan än make 1 

barn, adoptivbarn eller föräldrar, vilka uppfylla de krav, söm ställas 

på aktieägare, skall därförinnan hembjuda aktierna ti 11 bolagets sty

relse. 

6) Då aktier hembjudas till bolagGts styrelse eller då inlösningsrätt 

enligt bolagsordningen eljest uppstått, kan bolaget utan minskning av 

sitt aktiekapital och med utöver detta influtna medel inlösa aktierna 

om även därefter minst sextiofem hundradede lar av den sammanlagda lägen

hetsarealen i bolagets byggnad äro förbehållna aktieägarna till bostäder. 

Utövas icke inlösningsrätt på sätt ovan si:g es, få aktierna fritt överlår

tas med beaktande likväl av vad 1 1 punkten är sagt. 

7) Bolagets styrelse bör fastställa överlåtelsepriset för aktie så, 

att det icke får vara oskäligt samt att det, om överlåtaren icke till 

annat samtycker, motsvarar minst aktiens gällande värde. Är överlåtare 

ic·ke till freds med det av bolagets styrelse fastställda överlåtelse

priset, bör deteamma i enlighet med de grunder, som ovan angivits, fast

ställas av domstol• 

8) över l!lter aktieägare sina ok tier utan att hembjuda dem eller överg~ 

8ktiernA genom giftorätt, Rrv, testamente, gffir a eller med dem jämförligt 

fång eller mod gnl0oning qv konkurs eller utsökningsförfarando eller vid 

realisation av pant till aktieägare i bolaget eller till annan än personJ 

som uppfyller de villkor, vilka gälla för aktieägare, upp st år lnlösningsl 

rätt då mottagaren anmäler aktierna till inregistrering i sitt namn. · 

9) övergång av aktie sknll inom föreskriven tid enmälas till registre 

ring, och kan bolagets styrelse, om denna rn.mälan försummns och aktierna 

icke före överl~ els en hembjudits, utöva sin inlösningsrätt oberoende av 

den fastställda terminen samt vid behov övertaga bostaden för bolagets 

1Uäkning. 

Är kommun eller församling stiftare av bostadsaktiebolo.g, bör i bolag 

ordningen ytterligare fast ställas, e.t t ti 11 åtminstone en ordinarie leda 
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mot av styrelsen och en suppleant bör väljas av kommunen eller fir s amlin ... 

gen namngivna personer, och att en ordine..rie ;revisor och en revisorssupp

leant skola vara av kommunen eller församlingen godkända personer. 

Har kommun eller förs8mling varit stiftare av bostadsaktiebolag kan i 

It 
b0li:igsor~ningPn Fimväl be stömm.8 s, R tt kommunen eller för samlingen äger 

företrädesrätt att inom viss tid inlösR ~ktiorna, om bolaget icke be

gagnar sig av sin inlösningsrätt, varvid kommunen eller församlingen dock -i 

år skyldig att inom viss tid överlåta aktierna åt sådan enskild per.son, 

som ka n vara aktieägare i bolag8t. 

I bolagsordning för i detta beslut avsett bostadsaktiebolag får icke 

ingå bestämmelse enligt vilken nktiei:g are vore berättigad att inlösa 

aktie då denna byter ägAre. 

16 ~. 

Har stiftare av bostadsaktiebolag teckna t aktier, som berättiga till 

innehe.v av en eller flere bostäder, ka n bostadslån eller bostadsgaranti 

lämna s _förutsatt att sådnn stiftnre förbinder sig att till av landskaps

nämnden godkänt överlåte 1s epris och inom skälig av densamma fast ställd 

tid överlåta sina nktier åt sådan!?. enskilda bostadsbehövande, som kunna 

var a aktieägare i bostadsaktiebolaget. 

I bostadsaktiebolag, som stiftats av kommun ell er församling, kan i 

1 mom. avsedd överlåtelse av aktier åt enskilda bostadsbehövande ordnas 

medelst avbetalningar i s amband med uppbörden av ved6rlagsavgiften, under 

en överlåtelsetia AV högst tio å:> .. 

17 §. 
_ Bost a dsaktiebolag, som b evilj Gts bostadslån, bör varje år inom en 

månad efter det att bokslutet blivit fastställt tillställa landskapsnämn

de n till riktighe ten styrkt avskrift därav och av revisionsberättelsen. 

I bolagsordningen möjligen företagna ändring a r skolc likaså inom em månad 

efter det at t ändringen av bolagsstämmnn antagits meddelas lnndskcpsnämn

den. 

Försumma s insänd ~nae av ovan i 1 mom. nämnda cnmälningar inom utsatt 

tid, kan bostadslånet uppsägas till betalning. 

18 ~. 
I hyreshus, som uppförts med bostad slån eller bost adsga r anti, skal 1 

minst sextiofem hu.ndra dedelar av.lägenheternas SGmmanlagda golvyta ut ~ 

gör a s av bostäder till uthyrnltng. Till hyre sgästerna s gemensamma bruk för 

behållen och som bostad föI' gårdsknrlen avsedd lägenhetsdel räkha s till 

det bostadsutrymme, som är re serli'era t fi 11 uthyrning. 

I hyreshus må, s å.framt huset är en byggnad _ i våninga r inrymmande fle re 

än ått a bostäder, i allmänhet icke 1 mer än hälften av dem pln cElra s såda-
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na .mindrel:>eme-dlade. famiJ.jer med många barn, som äro berättigade till fa

miljebostadsbidrag. För sådana familjer avsedda bostäder böra planeras :'i. 

enlighet med av landskapsnämnden särskilt utfärdade anvisningar. 

19 ~. 

Den, som erhållit lån för uppförande av hyreshus, bör förbinda sig att 

följa av landsks.psnärnnden fastställda grunder med avseendepå den hyresav

gift, som skall uppbäras av hyresgästerna. Vid fastställandet av sagda 

grunder bör landskapsnämnden bekkta de av ränte-,., .amorterings- och under

hållskostnaderna föranledda verkliga utgifterna. 

Iakttagas icke i enlighet med 1 mom. fastställda grunder ror hyresav

gifterna, kan bostadslånet uppsägas till betalning. 

20 ~· 
Bostadslån kan beviljBs eller bostadsgaranti lämnas endast om räntorna 

h ·· • 1° il11 f" 1" m~a bq.ttre fö!' 100 ånsrätt än bostadslånet oc ovri~a 91\PV . . !{'Or . or rn _. Ud 

eller lånet med bostadsgaranti prövas skäliga. 

Detsamma gäller ranta och övriga lånevillkor beträffande det lån, för 

vars gäldande bowtadsgaranti beviljas~ 

21 ~· 
I förbindelse, vari bostadsgaranti lämnas, skall intagas en bestämmelse~ 

enligt vilken landskapet icke ansvarar för skada, som kan drabba tångiva~ 

ren med anledning av att till säkerhet för lånet fastställd inteckning 
icke i tid förnyats eller genom att de belånade byggnaderna i händelse av 

brand icke varit försäkrade till fulla värdet .. 

22 ~. 

Är lån med bättre förmånsrätt än bostadslån eller under bostadsgaranti 

erhållet lån beviljat av annan än offentlig tillsyn underk~stad penning

inrättning, skall i skuldsedeln över sådant lån intagas en bestämmelse, 

att lånet icke från långivarens sida kan uppsägas till betcilning innan 

minst tio år förflutit från dess beviljande, såvida låntagaren icke för

summat att sköta lånet i enlighet med vad som överenskommits. 

23 §. 
Skall inteckning till s1'ikerhet -för bostadslån eller under bostadsge.ran

ti erhål 10 t lån f .o, st st i:il 1° s j lr-,gorä ttAn t.i 11 tomt och därpå uppfärd s bygg .... 

nader, bör le goavtale t rörande tomten vara s ådsnt, att logorätten utan 

markägarens hörande kan överlåtas åt tredje man, att nvtalot icke under le

gotiden kan uppsågas och att den återstående legotiden är minst tio år 

längro än amorteringstiden för bostadslånet eller lånet med bosto.dsgnranti. 

24 t. 
Låntngare är under lånetiden skyldig att hela tiden ~ålla de förnöden-
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h e ter, som finnas medan byggnaden uppföres, ävensom byggnaden till fu lJ.a 

värdet brandförsäkrade• 

25 ~. 1 I 
Bostadslån eller del därav kan utbetalas åt låntagaren redan under b~ .: ;_91 

nadstiden, om till säkerhet för lånet fastställts inte~kning och låntagar .. I 
ren e.ntingen med inty~ 1=1.v bv~gn,qdsinspektionsmyndighet ådagali:gger, a tt ;;J 
byggnRdsarbe tet be.finner ei~ i ett s pr'lqn+; s'tr8ne, P-tt bygg;nadens värde ful~ ! 
motsvarar lånet eller den del därav, om vars utbetalning anhållan göres, 

eller för byggnadstiden jämte intEl.ckningssäkerheten ställer annan godtae"..1 

bar säkerhet. Detsanma gäller även utbetalning av primärt lån, som möjli.-· 

gen be viljas lån tagaren .. . 

För uppförande av egnahemshus beviljat lån kan i sin helhet utbetalas 
I 

ti 11 den~ommun, som förmedlar lånet, mot av densanma utgiven skulJ. sedel , 

sedan kommunen företett utredning om att den är berät~tigad att upptaga 

långfristigt lån. Kommunen kan under ovan i 1 mom. nämnda förutsättningar 

utbe tala lån till låntagare redan under byggnadstiden. I 
Förutsättning för lämnande av landskapsgaranti för i 3 ~ 2 mom. nämnd 

kredit för byggnadstiden är i regel, 0tt låntagaren utöver intecknings

säkerheten för kreditens betalning till penninginrättningen ställt av 

l and skapsnämnden godkänd tilläggs säke rhet , samt a'ilt penningJ_nrät tningen 

förbundit sig att så länge g a rantin är i kraft icke använda säkerheten 

för den garnnterade krediten såsom säkerhet för andra förbindelser, som 

lånt agaren möjligen h ar i penninginrättningen. Anses tillgodoseendet av 

lånebehovet av sociala skäl synnerligen motiverat, kan gar2nti beviljas 

även utan f'örErn.ämnd t11 läggs s äkerhe_:t ~ , 

26 ~. 

Ränta på bostadslån skall erläggas från det lånet eller del dä?c>.v 

lyfts • 

.Amorteringen av lån begynner från och med början av det ko.lenderår, 
o I 

som f'öljer närmast EJ fter det, då lånet i sin helhet lyfts eller statt att 

lyf'ta. 

27 § .. 
Ränta och e.mortering på bostadslån ska ll erläggas varje år inom juni 

och december månader. 

Vid fastställ andet av amorteringsplan :B'ör boet ads lån kan. l anc s!i:o.p;:n1ämn 

d e n bestärnmn att amorteringen skall verkställas rtEl delst årliga avo.:i taln:i.n 

gar med lika stora elJe r varierande belopp beroende på vilket amorteI•ing3 

sätt som under förhanden varande tidpunkt mest utjämnar de allmänna bo

stadskostnaderna~ 
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~lägges icke _ ri::i .nt~ - e -1 ler -amort i: ring; inom den i 1 mom • närrind a tid er~; 

skall av 18nots obetalar.e belopp fr8n förfalloc'lagen till dess full betal ·~ 

ning erlägges betalas moraränta, som är två procent högre än den ränta; 

- -vilke n beräknas på av landskapet beviljat primärt bostadslån~ 

J_,ånt agaren äger rätt att utan uppsägning återbetala även större belor p 

än d e n fastställda amorteringen. 

28 §. 
I den skuJd sedel, som skall upprättas med låntagaiB'en, bära intagas be

stämme ls er, enligt vilka bostadslån utan uppsägning kan utsökas: 

1) cm b e talning av ränta ellBr amortering fördröjes längre tid än två 

månad e r från förfallodagen; 

2) om brandförsäkring av en eller annan orsak bringas ntt upphöra eller 

får förfalla eller om försäkring utan långivarens samtycke uppsäges eller 

öve rföres från den för säkringsanst e. l t, där den upptagits, ti 11 annan för

s äkringsans talt; 

3) om byggnaden eller förnödenhetorna för byggnadstiden genom brand 

skada s och det skadestånd långivaren ar berättigad att lyfta icke för

slår till betalning av lånet, kapi t al, ränta och andra avgifter inbBräk

nade 1 
4) om byg~nqr:'len VR.nV~l'r'l!'.1s e11er 1=1nv'innes sf!i_, i:itt vid brend full er

sättning därför icke erhålles eller om långivaren anser byggnadens värde 

hava till följd av van'fård eller av annan orsak i så hög grad nedgått, att 

säke rheten icke längre motsvarar det oguldna beloppet; 

5) om beträffande användningen av lånemedlen de förutsättningar, under 

vilka låne t bevilj ats, väsentligen färändratsi 

6) om låntagaren vid ansqkan om lån eller eljest lämnat vilseledande 

uppgifter eller om fastigheten 1:befinnes häfta för såd an fordran, avgift 

eller annan förmån med bättre förmånsrätt än bostadslånet, varom långiva

ren vid lånE>ts bevilj ande icke varit rre dveten; 

7) om låntt:g ar en .. u tan långi varens samtycke säljer tomten o ller därpå 

uppför byggnad eller överför legorä ten till tomten på tredje man; 

8) om de fastställda tidpunkterna för byggnadsarbetets påbör,tande och 

avslutande icke iakttagits; samt 

9) om låntagaren försatts i konkurstillstånd. 

I den skuldsedel, som uppri:t tas med låntagaren, skall jämväl b es tänmrns, 

att såsom pant given skuldsedel utan särskild uppsägning ska ll anstis .fi.ir·

fallen t 111 betalning, oberoende av vad i dens Emma kan v nro. fÖ:r' e .skrh1et c ;n 

betalnings tiden. 

29 §. 
Bo stadslån må icke utbetalas till låntagare, som utgöres av bostadsak·~ 
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tiebolag, innan utredning förAtetts om att bolagets aktieka'pital blivi"':; 

till fullo inbetalt. 
30 §. 

p~ primärt lån, som mffijligen beviljas av landskapsmedel, skall till~ 

lämpas vad i 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 och 29 §§ är föreskrivet. 

31 §. 
Då kommun vidare utlånar för uppförande av egnahemshus erhållna bostada 

lånemedel, må för låntaga:rre icke uppställas ofördelaktigare ränte-, amor

terings- eller andra lånevillkor än kommunen själv nödgats ikläda sig 

gentemot landskapet. 

32 ~-
Bli bostadskostnaderna i byggnad, som uppförts med lån eller garanti, 

Mom avses i flenn8. l~nr'! slrn.pslag, minst femtio procent högre än de allmänt 

gängse genomsnittliga bostadskostnaderna (hyrorna), kan l andskapsnämnden 

på särskild ansökan av låntagaren bevilja honom i 5 ~ 3 mom, stadgade 

lättnader .. 

Bero bostadskostnadernas storlek i någon byggnad }.iå dålig eller vårds

lös sköt se 1 av byggnaden eller dess ekonomi, må i 1 mom. nämnda lättnader 
icke beviljas. 

33 f. 
I beslut om beviljande av bostadslån eller -garanti bör landskapsnämn~ 

deq bestämma, inom vilken tid byggnadsarbetena skola vara påbörjade och 

avslutade. Landskapsnämnden kan dock i tvingande fall på särskild ansilikan 
förlänga förenämnda terminer. 

34 §. 
Stcrnrleken av dm. till mindrebemedlad familj med många barn, som är bo

s att i uti 6 § l mom. förutsatta hyreshus, i form av familjebostadsbidrag 

. utgå.ende hyresnedsättningen utgör, beräknnt på den godkända hyran: 

30 procent för familj med 3 barn att försörja, 

40 procent för familj med 4 bnrn att försörja, 

50 procent för familå med 5 barn att försörja, 

60 procent för f nmilj med 6 barn Att för-sörja, 
eller flere 

70 pro11rent .för familj med 7 /barn att försörja 

Erlägges familjebostadsbidrag åt änkas eller invalids mindrebemedlade 

familj med endast två barn att försörja, utgör famKljebostadsbidraget 

tjugo procent av den godkända hyran, 
Såsom godtagbar hyra skall anses av hyresnämnden för bostaden f ast

ställd grundhyra,med tillåtna förhöjning nr och möjligen särskilt utg åecde 

avgift för värme. Ankonuner icke grundhyrans fastställande på hyresnämnde n 

I 

I 
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skall landskapsnämnden vid fastställandet av hyran i tillämpliga d~far· 
iakttaga vad om fastställande av grundhyra är föreskrivet i statsrådets 

beslut om hyresreglementering. 

35 ~· 
Då familjebostadsbidrag erläg.ges åt raindrebemedlad familj med många 

barn, vilken bor i hyreslägenhet, som avses i 6 § 2 mom., skola bestäm

melserna i 34 § W;a motsvarande tillämpning. 

Då lägenhPt gonkännPs s~som f"nr familj men många barn lämplig bostad, 

bör avseende fästas vid hyresavgiftens skälighet samt i tillämpliga de-

lar iakttagas vad ovan i 18 ~ 2 mom .. är före skri vet. J 
36 ~-

Familjebostadsbidrag för invånare i egnahemshus bestämmes genom att 

ovan i 34 § 1 och 2 mom. nämnda avdrag göras fi'ån de årliga bostadskost

n8dernA för egnahemshuset. 

Vid beräkning av de årliga bostadskostnaderna böra räntor och amorte
ringar på de byggnads lån, för vilka egnahemshuset häftar, brandförsäk

rings premien för byggnaden samt de direkta utgifterna för underhållet ta

gas i beaktande. 

37 ~. 

Då antalet av de barn, som skolajförsörjas, växer, ökas familjebostads

bidraget i motsvarande måri efter förloppet av tre månader från börjm av 

den kalendermånad, som följer närmast på den, då förändringen inträffat. 

38 ~· 
De familjebostadsbidrag, som tillkomma mindrebemedladEJ familjer med 

många barn, vilka bo i hyreshus~ uppförda med i lagen den 19 december 1940 

om familje]?o8tadslån och f'Fll'.lliljebostadsgarAntier samt om familjebostads.

bidrag (7'76/40), föruts8tt lån e.118r i stön !'.lV dennr-1 lgncJskapslag bevil ... 

ja t 1 ån eller garanti, ersättas fastighetsägaren kvartalsvis under påföl

jande kalendermånad. Agare av sådan fastighet äger ickEJ rätt att av fa~ 

nrllj, som är berättigad till familjebostadsbidrag, indriva den del av hy~ 
ran, som motsvarar familjebostadsbidraget. 

Familjebostndsbidrag, som beviljats mindrebemedlad familj med många 

bnrn, vilken bebor i enlighet med 6 § 2 mom. såsom fttlljebostad godkänd 

hyresläg~nhet, utbetalas åt familjeförsörjaren för ovan i l mom. nämnda 

perioder. Vid ansökan om farmhljebostadsbidrag skall till ansökan fogas ut

redning om att hyresavgiften för den tid, för vilken bidrag sökes, till 
fullo erlagts åt fastighetens ägare. 

Då familjebostadsbidrag beviljats invånare i egnahemshus, är denne skyl

dig att til1 kommunen och kommunen att till landskapsnämndens kamrerarav-

I 
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delning inbetala endast den del av den till betalning fär'fallna räntan och 

amorteringen på egnahems~ eller bostadslånet, varmed dessa överstiga det 

familjeboeta~sbiara~, 

säges egnahems ..... el 

bidt'ag. 

f!Om fastställts q_tt utg~ för en halvår~period •. Upp

bostadslån, upphör utbetalningen av familjebostads~ 

39 ~~ 

Familjebostadsbidrag erlägges endast genom för medling av kommun på ~ 

grund av ansökan, som göres hos landskapsnämnden. Gäller ansökan mindre

bemedlade familjer med många barn, som bebo i 6 § 1 och 2 mom. nämnda 

hyreshus, skall ansökan inlämnas till landskapsnämnden före den 15 i 

månaden e r varje kvartal och, då ansökan gäller familjegostadsbidrag 

invånare i egnahemshus, före den 15 juni och den 15 december. 

40 ~ .. 

I hus som med familjebostadslån eller bostadslån eller ..-.garanti upp

förts till bostad åt mindrebemedlade f8.miljer med många barn, skåla de 
till ljebostadsbidrag berättigade familjerna utses bland fam~ljer, 

vilka föreslagits eller godkänts av kommunen. 

41 ~· 
I..andskapsnämnden på. lämpligt befunnet, effektivt sätt overvaka att 

i samband med ljandet av bostadslån och -bidrag eller bostadsgaranti 
uppställA villkor och 'VTI.a i'ö11eskrifter in.kttagas såväl under byggnads

en som under heli:t lånetiden. Yppas f'örsummelser, bör landskapsnämnden 

omedelbart vidtaga av saken påkallade åtgärder. 

Av landskapsnämnden utsedd person är i och för i l mome avsedd över

vakning berättigad att granska sådan byggnad, för vilken lån, garanti e 
understöd bevi ats. Granskningen kan förutom byggnaden även omfstta bygg
nadssättet, materialförråden, affärskorrespondensen, räkenske.psböckerna 

och nn~rR dylika handlingar. 

Landskapsnämnden är berättigad att på anfordran erhålla nödiga uppgif
ter för verkställighet av denna landskapslag. Uppgifter, som erhållits med 

stöd av dehna paragraf, må icke yppas för utomstoonde, 

Då bostadslån beviljas på kommuns ansgar och genom dess förmedling, är 

kommunen skyldig att övervaka, att i l mom~ nämnda villkor och föreskri 
ter iakttagas. 

42 §,~ 

på landskapsnämnden ankommer att närm~re bestämma vilken utredning~ 

som skall åtfölja ansökan om i detta beslut nämnda lån, garantier eller 

bidrag ävensom e.tt fastställa blanketter för låne.,., gnranti- och bidrags .... 
ansffikninge.rna, 



l 
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43 ~, . 

Denna landskapslag är gällande till utgången av år 1953. 

Mariehamn den 24 maj 1949. 

på landskapsnämndens vägnar: 

·Lantråd -~~-°'-~~ -
Viktor Strandfält . ~ 
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