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L.ANDSK.APSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 
Landstinget ned förslag till landskapslag 

om temporära begränsningar rörande hyres
hus med bostadslån. 

I riket utfärda~es den 3 juli 1974 en lag orn temporära begräns

ningar rörande hyreshus med bostadslån (FFS 545/74). Enligt regering
ens proposition i ärendet (prop.nr 43/1974 rd) var avsikten med lag
stiftningså tgärden att il te:i.:c1pori:irt effektivera tj.llsynen över hyreshus 

wed bostadslån? för att hyresgästernas ställning inte skall äventyras 
av att bostadslånet helt eller delvis betalas tidigare än återbetal
ning enligt lånevillkoren i:ir nödvändig eller av att lånet på grund av 
försuIJE1else att iakttaga för det gällande stadganden eller bestäl::n:Jel
ser uppsägs eller anses förfallet ~ill betalning utan särskild upp
sägning". I propositionen anfördes vidarey att det i riket inträffat 
att hyresgäster nödgats erlägga avsevärt förhöjda hyror på grund av 
att hyresvärd återbetalat bostadslån tidigare än son förutsatts i 
lånevillkoren. 

Landskapsstyrelsen anser att det även i landskapet finns behov av 
att effektivera tillsynen över hyreshus med bostadslån. För att 
behovet bör de begränsningar rörande ifrågavarande hyreshus som gäl
ler i riket bringas i kraft även här. Detta skulle innebära att be
gränsningarna beträffande hyresvärds rätt att antaga hyresgäster och 
fastställa hyra skulle gälla under hela den tid 9 för vilken lånet b 
viljats, oberoende av o:o lånet före utgången av lånetiden förfaller 
till betalning på grund av försumJelse att iak:ttaga lånevillkoren 
ler andra för lånet gällande bestäWDelser eller före utgången av lån 
tiden frivilligt återbetalas. För undvikande av oskäliga resultat i 
enskilda fall bör dock landskapsstyrelsen ha befogenhet att under vi 
sa förhållanden iJedgiva undantag från begränsningarna ifråga. 

I väntan på en totalrevision av lagstiftningen angående bostads
produktion bör den nu föreslagna lagen likso1J wotsvarande rikslag 
gälla intill utgången av år 1975. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till an
tagande 

L a n d s k a p s 1 a g 
011 tenporära begränsningar rörande hyreshus E1ec1 bostadslån. 

I enlighet ued Landstingets beslut stadgas: 
1 §. 

Med hyreshus med bostadslån avses i denna lag hyreshus, för vars 
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byggande, utvidgning eller grundreparati on bostadslån beviljats med 
stöd av stadgandena i landskapslagen den 29 noveober 1949 om bostads-

1 

l ån, -garantier och -bidrag i landskapet Åland (30/49) landskapslagen 
den 30 juni 1954- om bostadsproduktion i landskapet Åland ( 23/54), land
skapslagen den 3 oars 1960 011 bostadsproduktion (6/60), landskapslagen I' 

den 20 april 1967 ow bostadsprod uktion (19/ 67) , eller landskapslagen . I 
den 11 juli 1968 011 bostadsproduktion (28/68). Såsolil hyreshus anses 
enligt denna lag dock ej bostadsandelslagshus. 

2 §. 
Vad angående antagande av hyresgäster till hyreshus med bostads

lån och angående sådan hyresgäs ts hyra är stadgat gäller under den tid 
för vilken lånet har beviljats även i det f'all att lånet eller del 
där av återbetalats före utgången av lånetiden eller låntagaren å lagts 
att återbetala lånet eller lånet uppsagts på grund av försummelse att 
i akttaga stadganden eller bestämmelser angående lånet eller om lånet 
utan uppsägning ansetts förfallet till betalning. 

De grunder, enligt vilka hyresgästernas hyra utgår, påverkas ej 
av ökning av utgifterna för huset till följd av att låntagaren åter
betalat eller nödgats återbetala bostadslånet eller del därav tidiga
re än återbetalning enligt lånevillkoren borde ha skett. 

3 §. 
Landskapsstyrelsen kan på villkor son den bestämner på ansökan med[ 

giva befrielse från eller lättnad i vad i 2 § är stadgat, om detta kan 
anses skäligt och hyresgästernas ställning genom behöriga regleringar 
kan tryggas. Ansökan bör göras i god tid innan bostadslånet i sin hel~ 
het återbetalas. 

tl §. 

Näroare bestärnuelser om verkställigheten och tillä11pningen av denna 
lag utfärdas vid behov gen~m landkappförordning . 

5 §. 
Denna lag gäller intill utgången av år 1975 . 
Mariehamn~ den 20 november 1974 . 

Lantråd 

Lagberedningss~kreterare 


