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EKONOMIUTSKOTTETS BETJ\NKANDE nr 

2 0~81 med anledning av 

framställning till med 

förslag till landskapslag om stöd för bostads

produktion, 

ekonomiutskottets utlåtande över ovan 

nlimnda framställning. Utskottet har hört vicelantrådet Ragnar Erlandsson, 

extra lagberednfr1gssekreteraren Lars Karlsson och t. f, bostadslåneinspek

tören Antonio Johans. Med anledning härnv får utskottet anföra följande. 

Utskottet har i huvudsak omfattat framställningen enligt landskapsstyrel

sens förslag. På några punkter har dock vissa ändringar eller tillägg 

gjorts, Bla. föreslås att dispens i särskilda fall skall kunna ges från 

kravet på åländsk hembygdsrätt. En lånefann för gnmdreparationer i 

bostadsaktiebolagshus föreslås införd, Behörigheten att godkänna hyres

gäster i belånade hyres~ och bostadsandelslagshus föreslås kmma överfö·~ 

ras på i den Vidare föreslås att bo-

belopp sa kunna höj as något. övriga 

ändringsförslag är närmast av teknisk och språklig karaktär. 

I bostadsproduktionslagskommittens betänkande (AUS 1980:11), som delvis 

ligger till gnmd för landskapsstyrelsens framställning, föreslogs att 
lånevillkoren för bostadslån (framför allt återbetalningstiden) borde 

kunna justeras under lånetiden med hänsyn till att vissa låntagares eko

nomiska ställning kan förändras kraftigt under denna tid. Härigenom kunde 

bostadslånemedlens omloppstid ökas och medel eventuellt frigöras för att 

utges som nya lån. Detta förslag ledde inte till åtgärder från landskaps

styrelsens sida. Utskottet har inte ansett det möjligt att komma med nå

got förslag i saken men anser det angeläget att frågan utreds vidare. En 

hemställningskläm härom har därför anslutits till betänkandet. 

Utskottet har slutligen berört lagförslagets retroaktiva verkan och det 

principiella i förfarandet som sådant, Enligt de föreslagna bestämmelser

na om ikraftträdande skall den nya lagen tillämpas även på lån som be

viljats med stöd av nu gällande lag (28/68), Utskottet har konstaterat 

att de olika bestämmelser av begränsande natur som finns med i förelig-

gande ingår i nu gällande lag eller i den separata 



om 

nya 

härtill 

rörande hyreshus med bostads-

1 rs inte 

retroaktiv 

utskottet ansett att bestämmelserna kan 

i föreslagen form, 

2 §, Utskottet har infört ett nytt 2 mom, igt vilket undantag i fråga 

om på åländsk hembygds skulle medges om särskilda skäl 

, Möjligheten kan enligt utskottet bl. a, tänkas s timu-

till landskapet, VisseTl kan återflyttare i 

regel snabbt på anhållan åteTfå sin tidigare hembygdsrätt men 

dessa önskar likväl ofta förvärva en egen bostad omedelbart i samband 

med återflyttningen. Likaså bör det anses skäligt att personer eller 

, som erhållit landskapsstyrelsens tillstånd att för~ 

värva i landskapet och varemot invändningar ur nationalitets

skyddssynvinkel således inte rests, kan komma i fråga för erhållande av 

bostadslån, 

3 • .Ändringen avser att stal:·kare framhäva de olika kriterier som skall 

beaktas vid lånebesluten. 

!LJ.. Utskottet har särskilt dryftat landskapsstyrelsens förslag att 

som förutsättning för lån bl.a. skulle kunna beaktas regionala ända

målsenlighetssynpunkter. I den samhällspolitiska målsättning lands

tinget omfattat konstateras att "fördelningen mellan och inom landska

pets olika delområden av bl. a. . . . . . bosättning . . . . . bör utvecklas så 

att .•.. samhällsbalansen upprätthålles , .... 11
• Målsättningen kan an

ses vägledande också för lagstiftningen om bostadslångivning även om 

denna i främsta runrrnet styrs av socialpolitiska och inte regionalpoli

tiska värderingar. 

Regionalpolitiska synpunkter framkommer bL a, i lagförslagets 7 § 

9 mom. (skillnader i byggnadskostnader i olika delar av landskapet 

skall beaktas vid fastställande av anskaffningsvärde). Likaså ger 

bestämmelserna i 11 § om lånetid möjlighet att fastställa olika långa 

lånetider på var i landskapet låneobjektet är beläget, 



dock från att 1andskapsstyre1sen al bör utfärda 

avses och 

motsvarande sätt som statsrådet för 

utfärdar beslut i saken. Stadgandet har ornformule-

rats i 

men 

Utskottet har genomgående återinfört tennen "grundxeparation" i 

för den föreslagna termen "förbättring". Den tidigare ter

vedertagen så.väl i bostads~ som i annan lagstiftning (bl.a. 

~~~.'""~L, landskapslagen om gårdsbrw:i) och ger tydligare uttryck 

att åtgärderna av mera genomgripande och standardförhöjande 
karaktär och inte blott föranledda av nonnalt slitage eller dylikL 

1 mom. 2 punkten föreslås utgå som obehövlig. Bostäder för studerande 

hänförs till hyreshus under 1 punkten liksom även eventuella andra 

bostäder avsedda för särskilda befolkningsgrupper (t.ex. pensionärer 

eller invalider). Utskottet har noterat att det enligt rikets lagstift

ning (ä. FFS 459/79) inte längre beviljas bostadslån för andra hyres

hus än sådana som antingen är avsedda för ovannämnda särskilda be

folkningsgrupper eller ägs av kommun eller kornmunalförbund, aktiebo
lag i kommuns eller kommunalförbunds ägo, sådant allmännyttigt sam

fund som statsrådet godkänt eller samfund som bedriver försäkrings

verksamhet, I detta avseende förblir förhållandena i landskapet vid 

det gamla. 

Enligt gällande bostadsproduktionslag kan låJ1 inte beviljas för 

grundreparation av bostadsaktiebolagshus utan endast för uppföran-

av sådana. lagstiftning råder i riket, där dock lagen om 
grundförbättring av bostäder erbjuder vissa lånemöjligheter. En mot-

svarande (nr 40/1980-81) behandlas som bäst i ut-

skottet. 



1 att erhålla för bostäder 

, Or-

s att 

beskattningen i 

om grundreparationskostnader" (reg,prop.nr 200/1972). 

ändå att 

genom personl 

enligt vilket län grundreparation av ett 

ett tillägg 

tadsaktiebolagshus 

skulle iljas genom som s 

förutsättningar i fråga om inkomst och familjestorlek. Den 

skilda aktieägaren skulle erhålla lån för den andel varmed han ansva

rar i bostadsaktiebolaget i förhållande till sitt aktieinnehav. 

Utskottet konstaterar att.lån för uppförande av bostadsandelslagshus 

inte i fortsättningen skulle kunna beviljas, Dessa erbjuder inte sådana 

väsentliga förmåner som inte skulle i eller omfattas av bostads~ 

aktiebolagsformen. Däremot ansluter sig till andelslagsformen 

olägenheter i jämförelse med aktiebolagsformen. Intresset för bostadsanc, 

delslag har varit ringa. 

Utskottet har kompletterat 4 mom. så att rätten att godkänna hyres~ 

gäster kan överföras på kommunen om den anhåller om detta. Utskottet 

har erfarit att intresse finns hos vissa kommuner att överta uppgiften. 

Samtidigt kan det antas att beredskapen och förutsättningarna för detta 

är mindre hos andra kommuner. Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen 

utfärdar tillräckligt detaljerade direktiv i fråga om inkomstgränser, 

antal familjemedlemmar o.dyl. samt att korrnnunerna vidtar åtgärder för 

ett snabbt och smidigt beslutfattande. Eftersom detta bör ske enligt 

vissa givna grunder och utan egentligt utrynm1e för prövning bör upp

giften kunna delegerasti~nämnd- eller tjänstemannanivå. Utskottet 

konstaterar smntidigt att det är hyresvärden som i varje enskilt fall 
väljer hyresgäster bland personer som uppfyller de givna förutsätt

ningarna. Endast om den föreslagna hyresgästen inte fyller dessa krav 

borde godkännande förvägras. Godkännandet kan i detta fall förliknas 

vid ett fastställelseförfarande~ Utskottet har kompletterat momentet 

i nänmda avseende samt tillfogat vissa undantagsbestämmelser i enlighet 



7 l mom, 

I 

i med ändringen av 5 § 1 mom. 

ramlkmnm.unerna 

ås i ett 8 mom. 

för olika samt aktier som berättigar till 

skulle kurma höjas med högst 15 %. skulle 

att bedöma om en sådan höjning skall 

något omfonnulerats, ansett 

l 

att 

karaktären av fackmarmaorgan bör dess uppgifter 

av handlingar, rådgivning, 

(i den mån s::i. inte utförs av tjänstemän)j 
om bostadslån etc, 

av den nya låneform som föreslagits införd w1der 

5 § l mom, 5 pW1kten. Sanuna tillägg återkommer på flera ställen i 

Paragrafens 1 mom, har utvidgats med en möjlighet att medge an-

även i fråga om lån som beviljats för saintliga hyres- eller bostads

andelslagshus, inte bara hus med bostäder för studerande. Motsvarande 

ändring har gjorts i rikets lagstiftning (FFS 410/78). Som synnerliga 
skäl kan aJ1ses svårigheter som inte beror av låntagaren själv samtidigt som 

hans ekonomiska ställning är sådaJ1 att han är i behov av lättnad. 

I fråga om hyreshus kan skäl för anstånd även utgöras av en strävan 

att hålla hyrorna på en skälig nivå. 

17 . Ändringarna i 1 momentets förra del motiveras av tidigare ändringar. 

Den senare ändringen har företagits i förtydligande syfte. 

Utskottet har omröstning (3~2) accepterat den av landskapsstyrel-
sen föreslagna uppmjukningen av bestännnelserna rörande överlåtelse av 

bostadsaktier, enligt vilken säljaren har möjlighet att välja köpare 

blaJ1d personer som uppfyller de stadgade förutsättningarna och som 

kommunen därför godkänt. Utskottets minoritet (v.ordf. Lönn och 

ledamot. har anfört att bestämmelserna borde förbli oför-

ändrade i j se lag så att ko1mnW1en direkt äger 

utse tryggar detta förfarande 

harmonierar 



Lönn 

m1xne-.rnas 

som en 

uppgörs. 

17 § utskottet 

förutsätter, M:inori teten 

anser liksom ovan att bestämmelserna 

bestämmelse 

önskvärt 

om 

,ordL 

förbli 

av i på Aland 

om sökande av ändring genom en lag~ 

omformats i om bostadsproduk-

tion, framför allt i fråga om ärenden där beslut fattas av kommunalt 

Enligt tidigare skulle sökas genom komrm~malbesvär, 

, v. s. över nämnds skulle riktas till komrmmstyrelsen 

kommunala organs beslut till länsrätten, över länsrätts 

beslut kLmde ändring sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. 

Genom nämnda lagändring har möjligheten till kommunalbesvär slopats till för
mån för förl!al tningsbesvär som kan grw1das på såväl laglighets- som ända
målsenlighetsgrund. Fullföljdssystemet har utvecklats så att som första 

rättsmedel rättelseyrkande hos den konmrunala myndighet som fat-

tat beslutet. Sådant yrkande skall göras inom 14 dagar. Ändring i beslut 

om rättelseyrkande får sökas genom förvaltningsbesvär hos bostadssty-

relsen. över bostadsstyrelsens beslut får ändring däremot inte sökas. 

Utskottet har uppehållit sig vid besvärsbestärnmelsernas tillämpning 

landskapets saknar lagstiftningsbehörighet i fråga om 

rättegångsväsendet och kan sålunda enligt självstyrelselagens 14 § 

4 mom. endast virmande av ighet och överskådlighet i land~ 

skapslag inta besvärsbestäirnnelser som i sak skall överensstämma med 

motsvarande i rikslagstiftningerL Olika uppfattningar råder 

härvid om rättelseyrkmde, som införts i rikets lag: insti-

tutet kan 

från 

men 

som en 

~;om 

lig natur. I senare et 

stiftningsbehörighet i saken, 

av tningsbesvär ~ vilket 

ha varit lagst 

närmast 



ring i 

om 

att 

ovan 

vissa beslut i frågor som rör bostadsproduktionen. Änd-

i 

sarnma sätt som i d.v,s. 

genom besvä. t 

anses vara i 2 § 

om ändringssökande i för

(18/79) 

bostadsstyrelsen och inte 

skall besvären 

landskapsstyrelsen, 

föreskrivs att ändring inte får sökas i bostads~ 

T landskapet handhar de upp~· 

sköts av bostadsstyrelsen kan ändring inte sökas 

i beslut som landskaps fattat i sådana ärenden. 

att otillfredsställande 

, I förekommande fall 

utnytt j as . Ut 

dock som en utväg 

vidare diskuterat 

de tyrelsen. handhar uppgifter 

som i riket av kommunala organ, Enligt utskottets mening kan 

en begära rätte1se eller ny prÖV11ing av ett ärende om 

begåtts eller nya omständigheter framkommit, oberoende 

av om en sådan rätt uttryckligen 01m1fönns i lag eller ej , Utskottet har 

därför till denna del inte gjort något ändringsförslag i all synnerhet 

som fortsatta besvär ändå inte skulle kunna anföras. 

Utskottet har stannat för att i 33 § blott hänvisa till att rikslag

stiftningens regler skall gälla beträffande ändringssökande i fråga om 

beslut som fattats av konnnun bl.a. med hänsyn till att bestämmelserna 

i riket kan genomgå förändringar. Utskottet förutsätter att landskaps~ 

styrelsen nännare informerar lånesökande och kommuner om de gällande 

reglerna i fråga om ändringssökande. 

Viceordförru1dm och ledamoten Roald Karlsson har till betänkandet fogat 

var sin skriftlig reservation. 

hänvisning till det får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

med följande ändringar: 



-8-

L a n d s k a p s 1 a g 

om stöd för bostadsproduktion. 

(Ingressen lika som i framställningen) 

A 1 1 m ä n n a b e s t ä m m e 1 s e r 

1 §. 

(Lika som 1 framställningen). 
§ 

r Landskaps styrelsen kan dock 2'rskilda skäl nedge att lån cch ::itöd reviljas även 

I person, som inte ;:l.tnjuter , samt bostadsaktiebolag, 

vars samtl ::iktieägare inte åtnjuter åländsk hembygdsrätt. 

3 §. 
När beslut fattas om beviljande av lån och andra former av stöd skall 

det i olika delar av lar1dskapet förekonnnande bostadsbehovet beaktas 

med lednfog av kommunernas bostadsproduktionsplaner, bostadsunder

skottet, boendetätheten, folkmängden och förändringarna i denna, bo

städernas standard samt andra faktorer som inverkar på bostadsbehovet. 

(2 mom, lika som i framställningen). 

4 §, 

(1 mom. lika som i framställningen). 

Landskapsstyrelsen (uteslutn.) utfärda,r: anvisningar angående de 

grunder enligt vilka de i 1 rnom. avsedda förutsättningarna skall bedömas. 

L å n e ä n d a m å 1 

. 5 §. 

Bostadslån kan beviljas: 

1) för uppförande, utvidgande eller grundreparation av hyreshus; 

(Uteslutn.) 

2) för uppförande av bostadsaktiebolagslms; 

3) för grundreparation av bostadsandelslagshus; 

4) fysisk person för förvärv av aktier, som medför rätt att besitta 

bostadslägenhet i bostadsaktiebolagshus som är under uppförande eller 

nyligen färdigställts, om bostadslån inte beviljats för uppförande av 

huset; 

5) fysisk person för vederbörandes andel i grundreparation~.av_J;>ostads

aktiebolagshus i vilket personen äger aktier, som medför rätt att be-

sitta i huset; 

6) för uppförande, utvidgande eller grundreparation av fristående 

värmeanläggn]ng 

bostadsbyggnade1; 

arman servicebyggnad som huvudsakligen betjänar 



7) för uppförande eller utvidgande av värmeöverföringsnät jämte 

härför apparatur, om anläggningen huvudsakligen betjänar 

bostadsbyggnader, varvid lånet anses som bostadslån för uppförande eller 

utvidgande av fristående värmeanläggning; 

8) för uppförande, utvidgande eller g:hmdreparation av egnahemshus; 

9) för förvärv av egnahemshus som är under uppförande eller som nyligen 

har färdigställts~ om bostads inte bev:iJjats för uppförMde av huset, 

varvid lånet anses som bostadslån för uppförande av egna11emshus; 

10) inom de regioner landskapsstyrelsen bestämmer, för förvärv av upp 

till fem år gammalt egnahemshus, om bostadslån inte beviljats för upp

förande av huset, varvid lånet anses som bostadslån för uppförande av 

eg-na11emshus; samt 

11) för uppförande av egnahemshus med två bostadslägenheter, varav 

den ena skall vara avsedd för uthyrning (tilläggslägenhet), varvid 

lånet, om inte annat följer av de1ma lag, i tillämpliga delar anses som 

bostadslån för uppförande av egnahemshus. 

(2 och 3 mom. lika som i framställnfogen), 

I hyres- och bostadsandelslagshus som avses i l mom. får till hyres

gäst antagas endast sådan person som landskapsstyrelsen godkänner och 

som uppfyller de i 4 § angivna förutsättningarna. Landskapsstyrelsen 

skall på anhållan av kommun överföra behörigheten att godkänna hyres-

gäst till kommunen. Den tillståndsbeviljande myndigheten kan dock enligt 

de gnmder landskapsstyrelsen fastställer bevilja tillstånd att använda 

här avsedd bostad tillfälligt även för annat ändamål och tillsvidare som 

bostad för personal som är nödvändig för husets underhåll och skötsel. 

Bostäder för studerande får dodc under läroinrättningens ferier tillfälligt 

användas som bostäder för andra än studerande. Utan hinder av vad i detta 

moment stadgas kan i hyreshus, för vars grundreparation bostadslån bevil

jats, en bostad användas som husägarens egen bostad. 

(5 mom. lika som i framställningen). 

Tilläggslägenhet som avses i l mom. 11 pimkten skall användas för ut

hyrningsändamål till dess bostadslånet för b~da läge:nh~terna i sin helhet 

återbetalts. 

L ä g e n h e t s y t a 

6 §. 
(1 mom. lika som i framställningen). 

I egnahemshus med en tilläggslägenhet som uppförs eller utvidgas med 

stöd av lån som avses i 1 mom. får den smnmanlagda lägenhetsytan utgöra 

högst 180 kvadratmeter. Av de1ma lägenhetsyta får högst 60 kvadratmeter 

avse tilläggslägenheten och högst 120 kvadratmeter J:iuvudlä~nheten. 



(3 mom. lika som i 

L e a n d l a r 
7 §, 

lY)rreshus och för av bostadsandelslagshus får utgöra 

högst 60 procent av det godkända anskaffningsvärdet. Bostadslån för 

bostadsaktiebolagshus 

skaffningsvärdet. 

(2 mom. lika som i framställningen) 

Bostadslån för uppförande, utvidgande eller grundrepa:i:'åtion av 

egnahemshus får utgöra högst 30 procent av det godkända anskaffnings-

värdet. uppförande av egnahemshus med tilläggslägenhet får bo-

stadsHk1et för 

til 

skaffningsvärdet. 

del av anskaf fningsvärdet som hänför sig till 

dock utgöra högst 60 procent av det godkända an-

Bostadslån för uppförande, utvidgande eller grundreparation av frirn 

värmeanläggxdng ler anncm servicebyggnad får utgöra högst 

30 procent av det godkända anskaffningsvärdet. Lånet får dock utgöra 

högst 50 procent av det godkända anskaffningsvärdet, om anläggningen 

eller byggnaden är avsedd att drivas med inhemskt bränsle. Tillsarrnnans 

med andra landskapslån och -bidrag för sarrnna ändamål får lånet dock 

utgöra högst 70 procent av det godkända anskaffningsvärdet. 

(5 mom. lika som i framställningen). 

För uppförande, utvidgande eller grundreparation av hyreshus och 

för grundreparation av bostadsandelslagshus kan förutom bostadslån 

beviljas primärlån till ett belopp av högst 30 procent av det godkända 

anskaffningsvärdet, Primärlån beviljas endast om särskilda förhållanden 

ger anledning därtill. 

Tilläggslån för uppförande, utvidgande eller grundreparation av 

egnahemshus och 

stadslägenhet 

värdet, 

Inom 

förvärv av aktier som medför rätt att besitta bo-

30 procent av godkända anskaffnings-

avsedda bostadslån höjas 

bestämmer kan i 1,2,3 och 5 mom. 

ett belopp som motsvarar högst 15 procent 

av det godkända 

När a:; för utvidgande g_!'ui1dre_:earat_ion av 

byggnad anses som anskaffningsvärde endast den godkända kostnaden 

för utvidgningen förbättringen 



I anskaffningsvärdet får kostnaderna för anskaffning av tomt samt 

konmn.mal teknisk installation inrälmas. Såsom anskaffnings-

utvidgande ler ~~~;;.i;~~~~~av byggnad anses dock en-

godkända ler grundreparationen 

fastställandet av anskaffningsvärdet skall även beaktas skillnader i 

byggnadskostnader i olika delar av landskapet. 

S ä k e r h e t f ö r 1 å n 
8 §. 

(Lika som i framställningen) . 

B o s t a d s 1 å n e k o m m i s s i o n e n 

9 §. 
För att biträda landskapsstyrelsen vid handläggningen av angelägen

heter som förutsätts i denna lag tillsätter landskapsstyrelsen en bo

stadslånekommission för en mandattid som sammanfaller med landskaps

styrelsens. 

Bostadslånekommissionen består av fem ledamöter, vilka skall vara 

förtrogna med frågor i anslutning till derl: allmännyttiga bostadsproduk

. La.ndskapsst:yrelsen utser en av ko:mmissionens ledamöter till ord
förande. 

B e v i 1 j a n d e a v 1 å n 

10 §. 
Det ankommer på landskapsstyrelsen att bevilja bostads-

lån för uppfö:rande, utvidgande eller grundreparation av hyreshus och 

bostadsaktiebolagshus samt fristående värmeanläggning och annan service

byggnad ävensom för grundreraration av bostadsandelslagshus, lån för bygg

nadstiden och primärlån som avses i 7 § 6 mom. 

(2 och 3 mom. lika som i framställningen). 

L å n e t i d 

11 §. 

Lånetiden för bostadslån som beviljas för uppförande, utvidgande 

eller grundreparation av hyreshus och för förbättring av bostadsan

delslagshus är högst 45 år. 

Lånetiden för bostadslån och tilläggslån som beviljas för uppförande 

eller grundreparation av bostadsaktiebolagshus, för uppförande, utvid

gande eller grund!:~aration av egnahemshus, för förvärv av aktier som 

medför rätt att besitta bostadslägenhet samt bostadslån som beviljats 

för uppförande, utvidgande eller Rl1!Ildreparation av fristående värrne

anläggning eller arman servicebyggnad ävensom för primärlån som avses 

i 7 § 6 mom. är högst 25 år. Lån för byggnadstiden beviljas för högst 

tre år såvida inte lar1dskåpsstyrelsen av särskilda skäl beviljar för-



~12~ 

längning av lånetiden för hela lånet eller del därav me.d. högst ett år. 

A t e r b e t a 1 n i n g 

12 §, 

(1 mom, lika som i framställningen). 

Återbetalningen av bostadslån för uppförande, utvidgande eller grund
reJ?a:ration av egnahemshus (uteslutn.) för förvärv av aktier som medför 
==""'-'~~-""_,-;:: __ C"'-.~'J:·_-_,,_,-,..-' ,j ~--~~A=~~~-

att tta eller för av bostads-

aktieb~lagshus skall inledas senast under det nionde låneåret. Har för 

nämnda är1damål beviljats såväl bostadslån som tilläggslån, skall åter

betalningen av dem inledas under det nionde låneåret, 

(3=6 mom. lika som i framställningen) . 

Bostadslån som beviljats för uppförande, utvidgande eller g~dreparation 

av egnahemshus, (uteslutn.) för förvärv av aktier som medför rätt att 

besitta bostadslägenhet eller för gnmdreparation av bostadsaktiebolagshus 

samt tilläggslån som jnte indrivs i en enda rat skall återbetalas före 

utgången av det femtonde låneåret, om inte landskapsstyrelsen inom fast

ställd tid före utgången av lånetiden beviljar anstånd 1ned återbetal

ningen. Anstånd kan, under.de i 4 §och i fråga om tilläggslån även de 

i 5 § 3 mom. stadgade förutsättningarr1a, beviljas beträffande hela det 

återstående lånebeloppet eller del därav för högst så lång tid att lå-

net i dess helhet återbetalas inom den i 11 § 2 mom. avsedda lånetiden. 

Ränta 

13 §. 
(Lika som i framställningen). 

Anstånd 

14 §. 
Landskapsstyrelsen kan på synnerliga skäl bevilja anstånd med betal

ningen av avkortningar eller räntor eller vardera för en tid av högst 

tio år. Sådant anstånd kan beviljas 
1) den som erhållit bostadslån, som beviljats för uppförande, utvid

gande eller grundreparation av hyres~· eller bostadsandelslagshus, häri 

inbegripet bostäder för studerande; ävensom 
2) den som erhållit bostadslån och tilläggslån, som beviljats för 

uppförande, utvidgande eller grundreparation av egnahemshus eller för 

förvärv av aktier, som medför rätt att besitta bostadslägenhet i bostads

aktiebolagshus. 
För den tid för vilken anstånd med betalningen av ränta beviljats 

uppbärs inte ränta" 



§§ som i 

tl e å t e 1 s e o c h a n v ä n d n i n g a v e g n a h e m s-

s c a t i e r s o m b e r ä t t i g a t i 1 1 H n e -

h a v a v 1 ä g e n h e t i b o s t a d s a k t i e b o 1 a g s h u s 

t 

17 §, 

t J1 förvä-rv av 

leds adoptivbarn, iv-

någon av kmm1unen godkänd person som 

, skall han till inlösen 

kommun där bolagets fastighet är belägen. Likaså skall 

som för dess uppförande, utvidgande grundrepa-

9 om han vill överlåta huset 

inlösen henmjuda egnahemshuset den kommun där huset är 

Va_d i detta moment föreskrivits om hembud skall även iakttagas 

annat än ursprungligen avsett ändamål. 
(2 och 3 mom. lika som i framställningen). 

18 och 19 §§. 
(Lika som i framställningen) . 

20 §. 
När egendom som avses i 17 §inlöses av kommun övergår överlåtarens 

ansvar för bostads- och tilläggslån som beviljats för förvärv av aktier 

vilka medför rätt att besitta bostadslägenhe~ för grundreparation av bo

stadsaktiebolagshus eller för uppförande, utvidgande eller grundreparation 

av egnahemshus på kommunen. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

21 §' 

Bestämnelse i bostadsaktiebolags bolagsordning om bolagets, aktie-

ägares annan persons förköps- eller inlösningsrätt är utan verkan 

till dess lä.ggslån, som beviljats för förvärv av aktier 

eller 

bolagshus, 

som 

el ~reparation av bostadsaktie 

ats av som 

rätt att besitta bostadslägenhei;,_f_ör_· ~~~~~~~~~~.:.-,;;__~;......~_;__~...w.~~ 



och 

är 

egnahemshus kan 
17 § avsedd 

av 

kommunens inlösningsrätt stadgade tidenL 

än i 17 § nämnd nära 

som avses i 

efter 

t l konnnunen 

av kommunen utsatta 

av 

23 §' 

någon av konuriunen 

Dessutom 

för annat ändamål 

erlägga 

och det 
en 

18 § avsedda 

t ome-

kraft 

som 

av 

-~--av ,) föT förvärv 

att besitta bostadslägenhet eller _för grundreparation av bostadsaktiebol_~~ 

hus vid byte av ägare helt eller delvis uppsägas till omedelbar 

betalning, om inte annat följer av 20 och 22 §§ och om det inte med beak00 

tande av bestän~nelserna i 4 § och i fråga om tilläggslån även bestännnel
sema i 5 § 3 rnom. bör anses ändamålsenligt att låta fordran kvarstå. 

a v e r 1 å t e 1 s e o c h a n v ä n d n i n g a v b o s t a d s

ak t i e b o 1 a g s hu s, b o s t a d s and e 1 s 1 ag s hu s 

s a m t f r i s t å e n d e v ä r m e a n 1 ä g g n i n g o c h 

a n n a n s e r v i c e b y g g n a d 

24 §. 
Bostadsandelslagshus, bostadsaktiebolagshus eller fristående värme-

anläggning Rnnan servicebyggnad för vars uppförande, utvidgande 

eller ats eller i 7 § 6 mom, avsett 

får, 

till kommunen 

(2 3 mmf1 so:m i 

återbetalts i sin helhet, överlåtas endast 

utsedd eller av landskapsstyrelsen god

av landskapsstyrelsen 

avsedda förutsättningarna 

förvärvaren. 



å t s e 0 

vars 

7 

h a n V 

2 §' 

& 
J 6 mom. 

n d n 

avsett 

l n_ f;f 
0 

v h y r e h u s 

till er 

godkänd köpare 

fastställda gnmder och 

, Vad i detta moment är om 

att lånet 

ler låntagaren att 

lånet uppsagts på grund av försurnmelse att iakttaga 

lånet om utan uppsägning ansetts 

som avses i 1 mom, bolagsordningen för 

, vars syfte , för vars uppförande, ut~ 

eller i 7 § 6 mom, 

bolagets aktier var och en för sig 

att besitta viss bostadslägenhet i byggnaden, 
(5 mom, lika som i framställningen), 

26 §, 
i denna är föreskrivet om antagande av hyresgäst i hyreshus, 

för vars uppförande, utvidgande eller grtmdreparation beviljats bostads-

i 7 § 6 mom. avsett , samt om sådan hyresgästs hyra, 

gäller under hela den tid för vilken lånet har beviljats även i det fall 

att lånet eller en del därav återbetalts före utgången av lånetiden eller 

låntagaren ålagts att återbetala lånet eller lånet uppsagts på grund av 

att bestfunmelser angående lånet eller om lånet utan 

uppsägning ansetts förfallet till betalning. 

(2-4 mom. lika som i frmnställningen). 

27 §. 
som 

S ä r s k i 1 d a b e s t ä m m e 1 s e r 

§. 

som 

tier, som 
tion av bostadsaktiebolagshus, på nytt beviljas den som 
mit i åtnjutande av sådan förmån endast i det fall att 
iakttagit vad i 17 § är om synnerligen vägande 

- - -------~--- --·---~-~---



§§. 

som i 

32 §, 

mom, l 

a kommun befrielse 

--~QEpskov med· uPE_~ 

33 §. 
mom. lika som i framställningen), 

I som kommunstyrelse eller fattat i ärende som avses 

i 1 mom. ändring sökas (uteslutn,) i enlighet med vad därom _i __ 

som i 

är stadgat 

i frmnställningen) , 

34-37 §§. 

I k r a f t t r ä d a n d e 

38 §. 
(I mom. lika som i framställningen). 

Denna lag tillämpas förutom på lån som beviljats med stöd av denna 

lag även på lån som beviljats med stöd av landskapslagen om bostads

produktion (28/68) för uppförande, utvidgande eller grUildreparation 

av hyn~shus, under hela den tid för vilken lånet beviljats även om lå

net skulle ha återbetalts därförinnan, dock inte på lån. som återbetalts 

före den 26 april 1979. Till den del landskapsstyrelsen medgivit befriel

se från begränsningarna i landskapslagen den 31 maj 1976 om temporära 

begränsningar hyreshus med bostadslån (25/76) tillämpas inte 

bestämmelserna i lag. 

Föreskriften1a i denna lag skall likaså tillämpas på lån, som bevil-

jats med av landskapslagen om bostadsproduktion (28/68), för upp-
förande, eller av egnahemshus och för förvärv 

av aktier som medför bostadslägenhet i hus som ägs av 

ats 

den 29 om 

Aland (30/49), 

39 §. 
1 januari 1967 med stöd av landskapslagen 

) ~garantier och -bidrag i lu,,,.i.cn·cu.1-'''-' 

jtmi 1954 om bostadsproduktion i 



förköpsrätt 

so:m 

Utskottet vidare 

Mariehamn den 

den 3 mars om 

ats 

av av 

att Landstinget måtte hemställa att 

styrelsen utreda möjligheterna att i land~ 

· bostadsprodukt ion 

möjl justering av lånevillkoren 

för bostadslån med hänsyn till förändringar 

i låntagarens ekonomiska situation. 

1981. 

På lag~ och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

i 

Lars Ingmar 

sekreterare. 





Reservation 

ecknad omfattar inte lag och ekonomieutskottets betänkande 

~ 4" 
I första moment borde 11 och regional t 11 strykas 

ersom. de· måste betraktas som överflödiga efter lag och ekonomieut-

s utformning av paragrafen. 3 stadgar om regional ända-
senlighet i om beviljande av lån i enlighet med landskapslagen 
bostadsproduktion. 

borde j lydelse: Tilläggslägenhet som avses 
moro .. 11 punkten skall användas för uthyrningsändamål enligt samma 

som lägenheter i hyreshus, för den tid bostadslånet beviljats. 
§ 9~ 

Bostadspolitiken är en högaktuell och livsviktig samhällsfråga. 

atadslånekommiasionen borde därför tillsättas parlamentariskt. 

~ 1 o .. 
Paragrafens 2 mom. borde ersättas av motsvarande moment i enlighet 

förslaget från bostadsproduktionskommitten, Kommunerna borde överta 
en att bevilja personliga bostadslån. 

Istället för 11 av kommunen godkänd" föreslås 11 av kommunen utsedd 

" Detta för att garantera att de mest bostadsbehövande kommer 
första rummet vid försäljning av landskapsbelånade bostäder. 

moment två bör hembjµds 1an och kommunernas inlösningsrä·tt 
för den tid lånet beviljats0 

Mariehamn den 24/08 1981 

r{'ur~# 
Roald Karlsson 





Reserv~tion. 

d t 0 ottets betänkAnde 

j 

§ 4 
för moment bor 

i 

or n H Onl'll t" 
s Alpolitisk och bör därför 

styrinstrument. EndRst skäl 

s. 

ga och 
ev 

skt påkPllRde bör utgör~ 
er fl::ir l 

§ 17 

m föres s 11 f3V kommunen godkänd" 

11 11 av kommunen utsedd". Dett~ trygger pä bästP sätt 
f:il lning och l:'rnrmonierAr därför bättre 

s alpolitieke grundmotiv. 

U d omfetter inte heller de i detAljmotiveringPrnR 

11 fremställni 4 § enfördR synpunkternR pä Rtt olika 
i (>·matgränser skulle kunne tillämpAs för oiikri kr>tegorier 

e beroende på i vilken kommun eller rentP.v vilken del 
kommunen de är bosatte. 

I ~tgränsen för llandet ev bast~ län bör enligt under-

t meni verR dene~mme oberoende AV v~r i lAndskApet 

en är bosatt. I motsett fe 11 uppstår otvi velektigt 
orättvisor och bri ende jämlikhet mallen olikR medborgRrke-

er, som inte harmonierar 

politiake motiven för legeti 

terierna är ju de fastet 

inkomettagAre pä en får i 

k d på ~.nnAn 

n ej 

§ 11 b 

orter. 

81 

oti 

olike 

med grundläggAnde sociRl-

' där ett ev de viktigaste 
ld~ inkomstgränsernR. En högre 

e gynnas på mindre bemedli:ides be-

rn~~2 mom. till frAmställ

ider för låntagare 




