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El e s fram9tällning t~ll Ålandl3 landsting med
förslag till landskap9iag angående ändring av
landskapslagen om larttbrukets grundkredit.
Jämlikt 4 § 1 mom. landskapslagen om lantbrukets grundkredit (7/66)
förqtsätter beviljande av lån b~and annat, att sökanden äger en lägenhet. Då det dock i praktiken funnits fall, där sökanden sålt sin lägenhet f Clr att skaffa sig en ny och därvid varit tvungen att sälja sin
gamla lägenhet, innan den nya lägenhetert kunnat förvärvas 1 har rikets
lag om grundkredit undergått en sådan ändring (FFS 264/67)§ att nämnda
omständighet under vissa förutsättningar icke utgör hinder för lånets
utgivande. Dessa förutsättningar är att den nya lägenheten förvärvats
senast inom ett år från det den tidigare ägda lägenheten såldes samt
att den nya lägenheten i fråga om sina produktionsbetingelser är bättre än den sålda lägenheten och att köpeskillingen för den nya lägenheten därför är högre äl'1 den köparen erhållit för den sålda .. Rikets lagändring innebär även att i dylika fall den gäld, som belastar den sålda lägenheten, kan lämnas obeaktad vid bevi1jande av lån för inköp av
den nya lägenheten.
Då landskapsstyrelsen anser, att den ovan berörda lagändringen i
riket är ändamålsenlig, föreslås att landskapslagen om grundkredit
skulle undergå motsvarande ändring.
Med hänvisning till det ovanstående får iaridskapsstyrelsen vördsamt
förelägga Landstinget till antagande nedahstäende
t a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om lantbrukets grundkredit.
I enlighet med Å.lands landstings beslut ändras 4 § 1 mom .. landskapslagen den 15 april 1966 om lantbrukets grundkredit (7/66) såsom
följer:

4 §.
Län mä beviljas endast sådan lägenhetsägare, som erhåller sin och
sin familjs huvudsakliga utkomst av gårdsbruk och som på grund av sin
ekonomiska ställning bör anses vara i behov av i denna lag avsett lån.
Har sådan person sålt sin ägande lägenhet, må jordinköpslån för anskaffning av ny lägenhet likväl beviljas i det fall, att den nya lägenheten förvärvats inom ett år från det den tidigare lägenheten såldes
samt att den förvärvade lägenheten med avseende på sina produktionsbetingelser är bättre än den sålda lägenheten och den erlagda köpeskillingen på grund därav högre än den, som erhållits för den sålda lägenheten.
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