
1974-75 Lt - Ls framst. nr 13. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om bo

stadsproduktion. 

Den 17 november 1972 överlämnade regeringen till riksdagen en 

proposition (prop. nr 200/1972 rd) med syfte att i vissa avseenden 

ändra rikets lag om bostadsproduktion. Propositionen ledde till 

lagi?tiftning i enlighet med regeringens avsikter. Denna i riket 

genomförda lagändring (FFS 5/73) föranleder landskapsstyrelsen att 

föreslå motsvarande ändring av landskapslagen om bostadsproduktion 

( 28/66). 

Sålunda föreslås i föreliggande lagförslag att stadgandena om lån 

för grupdreparationer kompletteras. För närvarande kan lån för grund

reparation beviljas endast då fråga är om egnahemshus. För att be

gränsa avgången av hyresbostäder och för att förbättra boendemiljön 

föreslås att stadgandena om grundreparation utsträckes till att om

fatta även andra bostäder än egnahemshus. 

I äldre bostadsfa:tigheter förekommer lägenheter, vilkas yta över

stiger 120 m2 utan att dock bruksvärdet motsvarar en modern bostad 

av samma storlek. För att lägenhetsytans storlek ej i dessa fall skall 

utgöra hinder för långivning för grundreparationer, föreslås att la

gens 4 § ändras så att bostads lägenhetsyta i hyreshus och bostads

andelslagshus samt i egnahemshus, som skall undergå grundreparation, 

skulle få vara högst 150 m2. 

Enär behov av grund.reparation kan föreligga innan tidigare bevil

jat bostadslån 711YEft-alats bör denna omständighet ej kunna förhindra 

långivning.Fördenskull föreslås även att lagens 6 § 4 mom. upphäves. 

På grund av de tillägg som föreslås vad gäller lagens 6 och 7 §§ 

skulle grundreparationslån i fråga om hyreshus och bostadsandelslags

hus utgå med högst 60 procent av anskaffrrhg~svärdet, vilket enligt 

7 § 5 mom4 utgörs av de godkända ~ostnaderna för grundreparatictien. 
Stadgandet i lagens 7 § 6 mom. om primärlån föreslås bli tillämrligt 
även på grundreparation. 

Enligt lagens 6 § 2.mom. kan för uppförande av bostadsaktiebolags

hus beviljas lån för byggnadstiden på av landskapsstyrelsen bestämda 
grunder och villkor. Sådana närmare bestämmelser har dock ej tidigare 

utfärdats och lån för byggnadstiden har ej heller beviljats vare sig 

i riket eller landskapet.Då emellertid villkoren för andra långiv

ningsformer utsatts i lagen och då lån för byggnadstiden kan komma 

att bli en betydande finansieringsform, föreslås att till lagen fogas 



-2-

närmare bestämmelser härom. 
Förutsättningarna för beviljande av lån för byggnadstiden före

slås i sina huvuddrag bli desamma som de nuiff'ande förutsättningarna 

f8r beviljande av bostadslån för bostadsaktiebolagshus. Lagens 

5 § skulle dock beröra lån för byggnadstiden endast i tillämpliga 

delar,enär ävert andra än personer som uppfyller förutsättningarna 

i nämnda paragraf kan vara aktieägare i ifrågavarande bostadsaktie

bolag. 

Lån för byggnadstiden skulle beviljas i form av lån för viss fas~ 

tigbet. På de aktieägare som skulle kunna beviljas personligt bostads

lån överföres,så snart huset är färdigt byggt,den del av lånet, som 

enligt den andel vederbörande lägenhet representerar ankommer på 

honom. Den del däremot av lån för byggnadstiden som hänför sig till 

de lägenheter, vilkas ägare ej skulle kunna beviljas personligt lån, 

bör återbetal:B sedan huset färdigställts. 

Enligt lagens 10 § 8 mom. skall personligt bostadslån och till

läggslån i regel återbetalas före utgången av det femtonde låneåret. 

Lån borde dock kunna beviljas även för kortare tid i de fall låntaga

rens inkomster och förm9genhet anses kunna medgiva detta. Lån för 

byggnadstiden borde dessutom kunna beviljas på sådant sätt att låne

tiden för sådant lån och lånetiden för personligt lån tillsammans 

i regel skulle motsvara lånetiden för lån som beviljas för byggande 

av egnahemshus. Fördenskull föreslås,att förevarande moment ändras 

så, att personligt bostadslån och tilläggslån, som ej återindrives 

på en gång, skulle återbetalas före utgången av det femtonde låne

året, försåvitt ej på ahsökan förlängning av återbetalningstiden 

beviljas. 

De bestämmelser om säkerheter för vissa bostad~lån, enligt vilka 

lån endast interimistiskt och i undantagsfall kan beviljas mot annan 

säkerhet än inteckning, har i en del fall visat sig vara oändamåls

enliga. Fördenskull föreslås,att lagens 8 § 4 mom. ändras så~ att som 

säkerhet för återbetalningen av lån som beviljas för viss byggnad 

och för uppfyllandet av andra enligt lånevillkoren följande förplik

telser vid behov skulle kunna godkännas även annan säkerhet än inteck

ning. Som säkerhet skulle till exempel kunna användas proprieborgen 

ställd av kommun eller kreditinrättning. Inteckning skulle dock för

bli den primära formen av säkerhet. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till an
tagande 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslag~n om bostadsproduktion. 

') 3 -, 
u ti 

I enlighet med Landstingets beslut upphäves 6 § 4 mom. landskaps

lagen den 11 juli 1968 om bostadsproduktion (28/68) samt ändras 4 ~' 

6 § 1, 2 och 3 mom., 7 § 1 och 6 mom., 8 § 1,2, 3 och 4 mom., 9 § 

1 mom, 10 § 1, 2, 6 och 8 mom., 13 § 1 mom., 22 § 1 mom., 23 §och 

24 §, av dessa lagrum 7 § 1 mom. såd~nt det lyder i lagen den 26 

mars 1973 (8/73), såsom följer: 

4 §. 

I -hus som uppföres eller utvidgas med stöd av bostadslån, lån för 

byggnadstiden eller i 14 § avsett i stället för bostadslån beviljat 

lån eller lån, till säkerhet för vilket i 13 § avsedd landskapsgaran-ti 

ställts, får bostads lägenhetsyt~ ej överstiga 120 kvadratmeter. Det -

samma gäller bostadslägenhet i fråga om vilken ovan avsett lån be-

v~ ats för förvärv av de aktier, som medför rätt att besitta lägen-

. het.en~ d Bos\...a s 
I 1ägenh2tsyt2 i hyres-, bostadsandelslags- och egnahemshus, vilka 

grundrepareras med stöd av bostadslån får vara högst 150 kvadratmet e r . 

6 §. 
Bostadslån kan beviljas för uppförande, utvidgand~ eller grundre

paration av hyreshus och bostadsandelslagshus liksom även för upp

förande ellei utvidgande av fristående värmeanläggning eller annan 

servicebyggnad, som huvudsakligen tjänar bostadsbyg~aders behov, 

samt för uppförande, utvidgande och grundreparation av egnahemshus. 

Bostadslån kan även bev~ljas för uppförande av bostadsaktiebolagshus 

. samt åt fysisk person för förvärv av aktier, som medför rätt att be 

sitta bostadslägenhet i sådant und er byggnad varande eller nyligen 

färdigställt bostadsktiebolagshus, för v~rs byggande bostadslån 

ej)beviljats. 
För uppförande av bostadsaktiebolagshus kan lån beviljas f ör bygg

nadstiden. Bostadslån ät fysisk person för förvärv av aktier, som 

medför rätt att besitta bostadslägenhet, kan beviljas även då för 

uppförande av bostadsaktiebolagshus beviljat s lån för byggnadstiden. 

Av låri för byggnadstiden överförs härvid bostadslägenhets andel på 

aktieägaren, som svcrar därför såsom för personligt bostadslån. Vad 

i 5 § är stadgat gä ller i tillämpliga delar lån för byggnadstiden. 

Såsom lån för uppförande, utvidgande eller grundreparation av hy

reshus anses ~ven lån som är avsett att användas för uppförande, ut

vidgande eller grundreparatioc av bostäder för studerande. 
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7 §. 

Bostadslån för uppförande, utvidgande eller grundreparation av 

hyreshus och bostadsandelslagshus utgår med högst 60 procent och 

bostadslån och lån för byggnadstiden för uppförande av bostadsaktie

bolagshus med högst 30 procent av det godkända anskaTfningsvärdet. 

För uppförande, utvidgande eller grundreparation av hyreshus och 

bostadsandelslagshus kan utöver bostadslån beviljas primärlån till 

ett belopp av högst 30 procent av det godkända anskaffningsvärdet, 

försåvitt finansieringsbehovet eller på orten rådande särskilda 

förhållanden giver anledning därtill. 

8 §. 
Till säkerhet för återbetalningen av bostads- och tilläggslån) 

lån för byggnadstiden samt i 7 § 6 mom. och 14 § avsett lån ävensom 

för fullgörandet av övriga därav föranledda förpliktelser skall 

inteckning anskaffas, aktier, vilka medför rätt att besitta bostads

lägenhet, pantsättas eller rätt till efterpantsättning av dem 

givas. Är låntagaren kommun eller kommunalförbund erfordras dock 

ingen säkerht. 

Beloppet av inteckningslån med bättre förmånsrätt än bostads- och 

tilläggslån, lån för byggnadstiden och i 14 § avsett lån får till

sammans med nämnda lån uppgå till sammanlagt högst 95 procent av 

säkerhetens värde. Utgörs säkerheten av aktier, vilka medför rätt 

attbesitta bostad3Lägen~et, eller rätt till efterpantsättning av så

dana får det sammanlagda beloppet av de mot aktierna beviljade lå

nen och lägenhetens beräknade andel i bolagets totalupplåning uppgå 

till högst 95 procent av lägenhetens uppskattade, godkända anskaff

ningsvärde. 

Kan inteckning eller panträtt i aktier ej erhållas till säkerhet 

för återbetalningen av bostadslån och tilläggslån eller i 14 § av

sett lån 3 som beviljas för uppförande, utvidgande eller grundrepa

ration av egnahemshus eller förvärv av aktier, vilka medför rätt att 

besitta bostadslägenhet, kan lånet beviljas även mot tillfällig sä

kerhet, som långivaren anser tillräcklig. 

Med avvikelse från vad i 1 mom. är stadgat, kan för återbetal

ningen av bostadslån, lån för byggnadstiden och i 7 § 6 mom. av

sett lån som beviljats för hyres-, bostadsandelslags- eller bo

stadsaktiebolagshus samt för uppfyllandet av andra av lånet följande 

förpliktelser ställas även annan än i 1 mom. nämnd säkerhet, som 

långivaren anser tillräcklig. 
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9 §. 

Bostadslån för uppförande, utvidgande eller grundreparation av 

hyres-, bostadsandelslags- och bostadsaktiebolagshus samt fristående 

värmeanläggning och annan servicebyggnad, lån för byggnadstiden 

ävensom i 7 § 6 mom. avsett primärt lån beviljas av landskapssty

relsen. 

10 §. 
Lånetiden för bostadslån som beviljas för uppförande, utvidgande 

eller grundreparation av hyreshus eller bostadsandelslagshus är högst 

45 år. 

Lånetiden för bostadslån och tilläggslån som beviljas för upp

förande av bostadsaktiebolagshus, för uppförande, utvidgande eller 

grundreparation av egnahemshus, för förvärv av aktier, som medför 

rätt att besitta bostadslägenhet, samt för uppförande eller ut

vidgande av fristående värmeänläggning eller annan servicebyggnad, 

ävensom för lån som avses i 7 § 6 mom. är högst 25 år. Lån för 

byggnadstiden beviljas för högst tre år, försåvitt ej landskaps

styrelsen av särskilda skäl på ansökan beviljar förlängning av 

lånetiden för hela lånet eller del därav för högst ett år. 

Landskapsstyrelsen kan ålägga låntagare att återbetala tilläggs

lån och lån för byggnadstid vardera i en rat. 

Bostadslån som beviljats för uppförande, utvidgande eller grund

reparation av egnahemshus eller för förvärv av aktier som medför 

rätt att besitta bostadslägenhet samt tilläggslån som ej indrives 

i en rat skall återbetalas före utgången av det femtonde låneäret, 

försåvitt ej landskapsstyrelsen under de i 5 § och i fråga om till

läggslån även de i 6 § 5 mom. stadgade förutsättningarna inom fast

ställd tid före utgången av lånetiden beviljar anstånd med återbe

talningen. Anstånd kan beviljas beträffande hela det återstående 

lånebeloppet eller del därav dock för högst så lång tid, att lånet 

i dess helhet återbetalas inom den i 2 mom. avsedda lånetiden. 

13 §. 
Landskapsgaranti kan ställas för lån sDm av offentlig tillsyn 

underkastad kreditinrättning beviljats i stället för bostadslån och 

tilläggslån eller för återbetalning av lägenhets ~ndel av lån för 

byggnadstiden såvida lånetiden och övriga villkor godkänts av land

skapsstyrelsen. 
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22 §. 

9i 1 
~~ 

Hyres- , bostadsandelslags- eller bostadsaktiebolagshus eller 

fristående värmeanläggning eller annan servicebyggnad, för vars 

uppförande, utvidgande eller grundreparation beviljats bostads

lån eller i 7 § 6 mom. avsett lån, får om ej lånet återbetalats i 

dess helhet, överlåtas endast till kommunen eller av kommunen ut

sedd eller av landskapsstyrelsen godkänd köpare till ett pris s om 

uträknas enligt av landskapsstyrelsen godkända grunder och endast 

om de i 5 § avsedda förutsättningarna är för handen. Härvid kan 

lånet överföras på den till vilken överlåtelsen skett . 

23 §. 
Vad i 15-22 §§ är stadgat gäller i tillämpliga delar i 14 § 

avsedda lån, s om beviljats för förvärv av aktier, vilka medför 

rätt att besitta bostadslägenhet, och för byggande, utvidgande 

eller grundreparation av egnahemshus samt för byggande, utvidgande 

eller grundreparation av hyres-, bostadsandelslags - och bostadsaktie

bolagshus. 

24 §. 
Utöver vaaJi 18-23 §§ är stadgat kan bostads- och tilläggslån , 

lån för byggnadstiden samt i 7 § 6 mom. och 14 § avsett l ån helt 

eller delvis uppsägas till omedelbar återbetalning, om låntagaren 

eller den tiilvilken l~net övergått, ej iakttager föreskrifte rna 

i denna lag, med stöd därav utfärdade stadganden eller bestämmelser 

eller lånevillkoren. 

Mariehamn, den 12 n ovember 1974. 

L a n t r å d 

Lagberednings sekreterare 


