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LANDSKAPSSTYRELSENS FRM~STÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om räntestödslån för lagerutrymmen för lant

bruksnrodukter. 

För att f r ämj a tillgången på medel för räntestödslångivning avsedd för 

lagerutrymmen för lantbruksprodukter har lagen om räntestöds13n av Post

bankens medel (FFS 761/68) i riket ändrats (FFS 17/77) så att räntestödslån 

för ifrågavarande ändamål numera kan beviljas även av andra kreditinrättningar 

än Postbanken . För att förverkliga ovan nämnda målsättning har det i riket 

dessutom ansetts vara nödvändigt att samtidigt stifta en särskild lag om ränte

stödslån för l agerutrymmen f ör lantbruksprodukter (FFS 19/77). Enligt denna 

lag kan för byggande av snannmålsmagasin, potatismagasin och magasin för träd

gårdsprodukter samt f ör byggande och anskaffning av snannmålstorkar och anord

ningar som erfordras för upplagring av lantbruksprodukter, beviljas lån för 

vilka staten erlägger räntegottgörelse till kreditinrättningarna . 

I landskapet kan för uppförande och anskaffning av här avsedda anläggningar 

och anordningar beviljas l ån ur landslcapets medel . Sådana l ån har beviljats 

med tillämpning av lagen den 26 oktober 1962 om främjande av UDplagring av 

spannmål , potatis och trädgå rdsprodukter (FPS 541/62) som dock inte gäller 1 

landskapet. 

För att även i l andskapet främj a tillgången pt\ förmt:nli9:a krediter för 

dem som här bedriver produktion och :fförädl'irig:- av j ordbruks- och trädgårds

prodilleter föreslår landskapsstyrelsen att en lag stiftas om räntestödslån för 

lagerutrymmen tör· lantbruksrnadukter. Lagens stadganden skulle i princip fö l i a 

stadgandena i motsvarande rrkslag. 

~ 1ed hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

L a n d s k a n s l a g 

om räntestödslån för lagerutrymmen för lantbruksprodukter. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas : 

l § . 

För byggande av spannmålsmagasin, potatismagasin och magasin för trädgårds

prodtL"k:ter samt för byggande och anskaffning av snannmJ.lstorkar och anordningar , 

som erfordras för unplagring av lantbruksnrodukter kan, i enlighet med vad i 

denna lag stadgas , givas l ån, f ör vilka landskapet erlägger räntegottgörelse 

till kreditanstalterna. Dessa l ån benämnes i denna l ap: r äntestödslån. 



- 2 - 047 
2 §. 

Räntestödslån beviljas av i landskapet verksamma kreditinrättningar. 

Kreditinrättning skall innan lån beviljas lämna ansökningarna till 

landskapsstyrelsen, som besluter för vilka krediter räntestöd betalas. 

Landskapsstyrelsen fastställer de allmänna villkoren för räntestöds

lånen. 
3 §. 

Den ränta kreditinrättning uppbär för räntestödslån får vara högst 

lika stor som den ränta vilken kreditinrättning vid ifrågavarande tidpunkt 

allmänt tillämpar på lån som beviljas för liknande ändamål. 

Angående den ränta kreditinrättningarna högst får uppbära för ränte

stödslån gäller vad därom i riket är föreskrivet. 

4 §. 

För i denna lag avsedda lån erlägger landskapet till kreditinrättningen 

'en r'äntegoftgörel'se?:Som fast"sltiitk~ -åv-:1ah'<i5kärsstyr'ers€h"-eniigf ri 1-dket 
'f0rc: 1Tiö~t:svä~Tahcte lan l gäilan'de'- ftrO.nder. 

5 §. 
I landskapets ordinarie årsstat fastställes det belopp, till vilket 

räntestödslån årligen högst får beviljas. 

6 §. 

Landskapsstyrelsen äger rätt att utöva tilLsvn över räntestödslånen. 

Kreditinrättningen skall övervaka att lånemedlen användes för ändamål 

som förutsättes i landskapsstyrelsens beslut samt i överensstämmelse med 

denna lag och givna bestämmelser. 

Kreditinrättning och kredittagare är skyldiga att lämna landskapsstyrel

sen de uppgifter, som erfordras för fastställande av huruvida räntestöds

lån använts för godkänt ändamål och huruvida lånevillkoren i övrigt iaktta

gits. Landskaosstyrelsen har rätt att låta verkställa granskning av kredit

tagares verksamhet. 

7 §. 

Har den som erhållit räntestödslån använt lånemedel för annat ändamål 

än det för vilket medlen beviljats, eller vid ansökan om lån lämnat väsent

ligt oriktiga uppgifter eller undanhållit på beviljandet av lånet väsent

ligen inverkande omständigheter, erlägges ej i fråga om sådant lån i 4 § 

avsedd räntegottgörelse. Låntagaren skall härvid till landskapet erlägga 

den räntegottgörelse som landskapet erlagt för lånet från dagen fÖr dess 

lyftande samt dessutom en årlig straffränta om två procent på lånebeloppet 

räknat från samma dag. 
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8 ~. 

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag 

utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

9 §. 

Denna lag tillämpas från den l j"tt:rlli::h·f f·\.Yn. Atgärder :.Cvilka erfordras för 

inledande av i denna lag avsedd långivningsverksamhet då lagen träder i kraft, 

kan vidtagas före lagens ikraftträdande. 

Mariehamn, den 15 :februari 1977. · 

L a n t r å d 

Extra föredragande 

~~ ikJA' 
Alarik Häggb~v-~~~ 
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