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LAGUTSKOTT~i!JTS betänkande m:· 10/ 

1968-69 mecl anle·dning av landstings

mannen Be~tel Boman m.fl:s hemställ

ningsmotion angående å tgäider för för

nyande av la,:;en om utöviande av lös

ningsrätt vid överlåtelse av fastighet 

i landskapet itland. O'~otion nr 12/ 1968). 

Med an ledning av ovannämnda hemställningsmotion, va:.cöveJ:· Lands

ti.ng~t inbegärt utskottets utlåtande, fåi- utskottet, som i ärendet 

hört lant1.ådet Martin Isaksson och äldre lanc1skarssek:;.:. eteraren · 

Jan- D:cik Lindfo:L's, vör·dsamt anföra följande: 

Tillämpningen av lagen om lösningsrätt har blottat många b:-cist-

:fälligheter i lagen. Visse:r:ligen har skyddet gentemot f 'r ämlinga rs 

jo:cdförvärv i något fall kunnat förverkligas på s å s ä tt, ? att för

värvaren efter det lösningsanspråk anmälis blivit tvungen att 

över l ä ta fastigheten till person, som innehar åländsk hembygdsrä tt. 

Men flera exempel kan påvisas, där ilösningsrä tten genom åtgä:L'der 

från fö r värvarens sida kunnat gör.as betydelselös. Uppenbarligen 

bor de vissa, redan kända luckor i lagen fyllas ut genom komplette

r ande stadganden. 

Också de br istfälliga stadgandena om för faranf et i dessa ärenden 

medför svå:.d.ghete:r: ?Jåväl för sökanden som för c1e myndighete:c, som 

ha ::c att ·taga befattning med ver kställigheten av lagens st8.dganden. 

liven c1essa stadganden borde :i:·evic1er as och komplettei'as för att fö:c

farandet skall bli reglerat på ett änc1amålsenligt ·och entydigt 

sätt. 

M.otionä:L'erna önskar dock gå längre än s å vid en :cevision av 

lagen. Det to~de också vara riktigt, att det fö~ a lla parter vor e 

t :ryggare· _ om man kunde övergå till att fö:l:vä rvet iJ:·.:.' Övas i ett ti

digar e skede 9 redan för·e lagfarten. Iäi'mec1 kunde betydande fö:rde

lar vinnas. I?ramfö::c allt synes det nume:ca vai·a · fö r enat med . stor a 

kapitalbehov att på ett verksamt sä tt ingr ipa med inlösningsonspråk 

i de fall 9 då s å dant är påkallat. Detta skulle up.dvikns med ' en 

· p:-..~· övning på fö r hand. 

Under å r:en 1963 - 31. 10 1967 har sammanlagt 277 tomter av 

växlande stor lek sålts till personer, som saknat 8.l ~indsk hemb~gds-· 

r ä tt. Av dem har 108 utverkat dispens meda n 169 t agit risken av in

lösen. Under sagda tid _ har veterligen .inte ett enda fall lett 

t i ll inlösen men 10 inlösningsanspråk ha~ anh~ngiggjo~t s . 
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Utskottet har i detia. sammanhang erhållit en redogörelse för de 
princ:iper, som varit vägledande för landskapsstyrelsen vid bev:iljan
de - och avslående - av dispensansökningar från personer, som sak
nar åländsk hembygdsrätt. Därvid hår också framkommit att samma 
principer varit vägledande vid aygivande av utlåtande över ansök
ningar, som avse tillstånd för utländska medbor gar e att äga och 
besitta fast egendom. Det synes utskottet som om de av landskaps
styrelsen följda principerna gott kan anses hå llbara och har ut
skottet inte ansett sig ha anledning att föreslå övergång till 
någon annan inställning i princip:frågorna. Det må ste dock konsta
teras, att avgörandet i enskilda fall i hög grad·. blir bex-oemde 
av .de just i de t: fållet föreliggande faktiska omst8.ndigheteI'na .Då 
jämväl självstyrelselagen fönxtsätter en prövning från fall till 
fall, är detta helt i överensstämmelse med lagens 1 krav. Landskaps
sty-.celsen har också vaksamt följt utvecklingen på om:cådet oc r.:. är 
beredd att vidtaga sådana åtgär der, som utvecklingen kan påkalla. 

På senar e tid har ·i flera fall enskilda personer anmält om in
lösen medan tidigare endast landskapet och i någo~ fall kommunen 
använt sig av denna möjlighet. Man måste dock räkna med, att om 
utvecklingen fortsätter i den riktn-ing, som kan utlä sas av siff
rorna för åren 1963 - 1967, kommer antalet av främlingars fas- . 
tighetsförvärv att öka från år till år och enskilda personer·s 
möjlighet att inverka på den allmänna utvecklingen blir synnerligen: ; 
begränsad. Landskapet kommer att få bära huvtidansvaret för utveck

lingen och för ändamålet kom~er då att erfordr as betydligt större 
anslag u11 enskilda medel än vad som är fallet idag. Särskilt känn
bart blir kapitalbehovet i det fall, att störr e områden inköpas 
av f J..:ämmande bolag för exploatering. 

Motionfö:.' ernas försl~ är till syftemålet över ensstämmande med 
lanc1stingsmannen Gunnar Häggb.lom m. fl: s hemställningsmotion nr 
4/1962, vilken då omfattades av lagi.:ttskottet .(bet. 9/1962). Ut
skottet har inte funnit anledning att r evidera den ståndpunkt~ som 
då omfattades av landstinget, i något avseen öle och finner en ::ce
vision av lösningslagen i dag än mer brådskande än då. Det mest 
ändamålsenliga vore enligt ~tskottets uppfattning1 attdfrågantti11 

för att skapa en bas för arbe~et 1 en n anda ko~mi te 
först skulle ber edas i en ar landskapssty-.celsen tillsatt komm'ine'\ 
med medl·emmar såväl från statens som landskapets sida. I detta 
fall , då såvä l lösningslagen som självstyI·elselagen kommer att be
r öras~ torde en sådan kommitt~ bli nödvändig fö r utfor mningen av 
det slutliga för slaget till ny lösningslag. 
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Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt 
föreslå 7 

att Landstinget måtte hemställa ~s 
landskapssty-..cels en om å tgärder fö±- ås
tadkommande av en totalr evision av 
lagen om utövande av lös~ingsrätt vid 
överlåtelse av fastighet inom land
skapet Åland. 

Mariehamn, den 26 november 1968. 
På lag utslrnttets vägnar: 

Nils, Dahlman 

Rolf Sundman 

Närvarande i utskottet : ordföranden Mils Dahlman, viceord
föranden Eliel Persson samt ledamöterna Bertel Boman, Karl 
Sundblom och Edw. Östling. 


