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~~ 2/1954. 

LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

m 2/1954 över landskapsstyrelsens framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

landskapslag om bostadsproduktionen i land-

skapet Åland. (m 2/1954). 

Utskottet har i prinnip omf~ttat lagförslaget. I några detaljer 

föreslår utskottet dock ändringar. 

1..l!. Den väsentligaste ändringen gäller denna paragraf. I mo

tiveringen framhåller landskapsstyrelsen bl.a. följande: 

"För åstadkomrn.ande av ett större antal bostäder ska;il golvytan 

för bostad i bostadsaktiebolagshus och hyreshus, som uppförts med 

tillhjälp av bostadslån och garantier; uppgå till i medeltal 50 m2 

och i egnahemshus till i medeltal 70 m2, medan golvytans maximi

areal i förenämnda hus får vara 87 m2 resp. 100 m2• Egnahemshus 

får omfatta högst 2 bostadslokaler; av vilka den ena bör bestå av 
2 åtminstone 2 rum och kök samt ,hava en areal om minst 50 m. 

Från bestämmelserna om golvygans medeltal för bostäderna i 

bostadsaktiebolags- och hyreshus kan landskapsstyrelsen i enskilda 

fall - med avvikelse från rikslagsbestämmelserna - bevilja undan

tag. Dock skola bostadslån och -garantier även i sådant fall be-

räknas, som om medeltalet av bostädernas golvyta utgjorde i 2 mom. 

föreskrivna medeltal Bestämmelserna om golvytans maximistorlek 

skall även i detta undantagsfall vara gällande". 

Utskottet har tagit den av landskapsstyrelsen föreslagna avvikeL I 

sen från rikslagens bestä~~lser under sorgfällig omprövning. Där-
. ·'C:: l. fj; ·~~~):~ . . ).~ ~ .. ,,..~ .t,? 

vid har utskottet kommit)?.till att landskapsstyrelsens förslag väl 

skulle kunna möjliggöra en livligare byggnadsverksamhet visavi s.k. 

höghus, ~tminstone såvitt det gäller Mariehamns stad. Detta på 

grund därav; att efterfrågan på små aravalägenheter skulle med all 1 

sannolik~het tillfredsställas långt före det efterfrågan på medel-



stora lägenheter bleve tillfredsställd om golvytornas medeltal 

för bostäderna fastställes till 50 m
2

• Men å andra sidan har ut

skottet ansett att landskapsstyrelsens förslag innebär sådan av

vikelse från rikslagstiftningen, att en kompensations-Vägran vid 

den skat~efinansiella utjämningen med riket väl kan tänkas i de 

fall ~andskapsstyrelsen beviljat aravalån där medeltalet av golv

ytorna 9verstiger 5o .m2• Utskottet anser nämligen att lagens ka

raktär i ganska väsentlig grad ändras om om:förmälda medel tal i cke .. 

följes. petta oberoende därav att landskapsstyrelsens lagförslag 

går ut på att ].äntagaren, i det fall att 50 m
2
:s medeltalet öve~ 

skridits, skulle erhålla aravalån endast på de anläggningskostna

der, som motsvaras av 50 m2 :s medeltal för bostädernas golvyta. 

Direkt felaktigt anser utskottet att landskapsstyrelsens lagför

slag är såtillvida, att medeltalet i bostadsaktiebolags- och 

hyreshus skUlle av landskapsstyrelsen )cuillla tillåtas överstiga 

medeltalet i egnahemshus. Utskottet har vid bedömningen av fråga• 

fäst uppmärksamhet även därpå; att tillgången av aravalän för e 

hemshus ökas i den mån aravalånemedel ej behöver reserveras för 

höghlls• På grund av det sagda föreslår utskottet att moment 4 i 

§ 7 av landskapsstyrelsens förslag utgår. - Däremot anser utsko} 

tet det icke vara skäl att, såsom i landskapsstyrelsens förslag 

har gjorts, i lagen fastslå att medeltalen såväl för bostads

aktie bo;l.1<gs- och hyreshus som för egnahemshus nödvändigtvis må•~ 
gälla varje aravabyggnad. Enligt rikslagen skall medeltalet gä 

som ett medeltal för bostäderna i alla hus, som uppförts med ti 

hjälp av bostadslån och -garantier beviljade för resJ>el<tive å!:l. 

Beträffande egnahemshusen anser utskottet att rikslagens best!ilt' 

me~se avgjort kan hava icke så ringa betydelse. Visavi bostads~ 
bolags- och hyreshus är det dock icke heller uteslutet att rik~ 
lagens bestänunelse kan vara av betydelse, ~ärskilt med beaktan.d' 

av att aravaanslaget i budgeten är o bs.erverat . som reser-vati.oils

anslag. Utskottet föreslår därför att mf o ~rmälda i rikslagen in-

s all int~gas i landskaps-tagna bestämmelse om medeltalet också k 

lagen. (§ 7 mom. 2). 

- § 30. Efter ordet "hyresgästerna" bör punkt utsättas och föl

jande mening bör börJ·as med stor bokstav. A .. - ndringen är av redak-

i denna motivering. t ione 11 art, varför den antecknas blott · 

§ 42. Enär termen "bostadskostnader" har, enligt utskottets 

uppfattning, en mera inskränkt betydelse än termen "boendekostna

der", vilken sistnämnda term använde~ i rikslagen i denna para-

graf, föreslår utskottet ?tt den sistnämnda termen också mffette 

användas i landskapslagen. 

§ 45. Samma erinran·som ovan beträff9nde § ~2. 

§ 52. Enär såväl landskapslagen den 29 november 1949 om stöd

jande o~hfrämjande med landskapsmedel av bostadsproduktionen i 

tätort i landskapet ~land (29/~9) som landskapslagen den 29 no

vember 1949 om bostadslån, "-garantier och -bi.drag i landskapet 

Åland (30/49), u. tgått i h oc .med ~tgången av år 1953, måste det 

bero på ett misstag att 1 d k ~n s apsstyrelsen i sitt lagförslag under 

denna paragraf föreslår stipulering om att förenämnda landskaps

denna lag. Utskottet har da··rf·· t kt lagar upphävas genom 

bestämmelse. 

or s yr denna 

Med hänvisning till det ovansagda föreslår utskottet 

Bostadslån och 

att den i framställningen omförmälda land

skaP.~.~~gen antages, dock så att ~§ 1,·-, 42, 45 
·y::llfii~'" u 
~:.. ~:~~~.tl~ 

och?.~· 52 erhålla följande lydelser: 

§ 7. 

-garantier beviljas för ästadkommande av bo-

städer, vilka med hänsyn till läge "" planr· . . ' osning, teknisk konstruk-

tion och inredning äro socialt ändamål l" sen iga och för vilka bo-

~. 
I 



stadskostnaderna äro skäliga. f 
För åstadkommande av ett större antal bostäder skall golvytan ,1 

för bostad i bostadsaktiebolags- och hyreshus, som uppförts med 

tillhjälp av bostadslån och -garantier ~ beviljade , för respektive ~,j 

uppgå till i medelta~ femtio kvadratmeter och i egnahemshus till 

sjuttio kvadratmeter. 

Golvytan för bostad i byggnad, som uppföres med tillhjälp av 

bostadslån eller lån, som erhållits med bostadsgarantii får i bo

stadsaktiebolags- och hyreshus uppgå till högst åttiosju kvadrat

meter och i egnahemshus till högst etthundra kvadratmeter. 

§ 42. 

Bliva boendekostnaderna i · byggnad, som uppförts med bostadslån 

eller --garqnti; minst femtio procent högre belopp än gängse genom 

snittliga boendekostnader, kan landskapsstyrelsen pä särskild an

sökan av låntagaren bevilja honom i 10 § 3 mom. stadgade lättnader, 

Bero boendekostnadernas storlek i någon byggnad på d~lig eller 

vårdslös skötsel av byggnaden eller dess ekonomi beviljas före~ 

nämnda lättnader icke. 

§ 45. 

Familjebostadsbidrag åt invånare i egnahemshus bestämmes gen~ 

att från de årliga boendekostnaderna för egnahemshuset göras i 44 

1 eller 2 mom. nämnda avdrag. 

Vid fastställandet av de årliga boendekostnaderna skola räntor 

och amorteringar på de byggnadslån; för vilka egnahemshuset häft 

brandf örsäkringspremien för byggnaden samt de oundgängliga utgif

terna för underhållet tagas i beaktande. 

§ 52• 

Denna landskapslag skall tillämpas från och med den 1 januari 

1954. 

Har beslut om bostadslån eller -garanti rörande för åren 1949 

- ~ X''.. 
UQ . 

1953 beviljade anslag av 1 
_ andskapsstyre~sen fattats förrän 

denna landskapslag trätt . k . ' 
i raft, skall i fråga om dylika lån 

och garantier samt beträffande 

som till äventyrs efter den 1 
sådana ändrings- och tilläggsbes1ut, 

januari 1954 f attas om dem, ste.dgendene · 1 i 8 n~D,-~ T· s, 
- • d ,__ .. r--c: • ., , -agen on c t d 

. os a slån;· -garantier 
(J0/49) likvä~ lända till efterr~ttel och -bidrag 
gandena a se, ·med undantag av stad-

som gällt räntan å bostadslån. I 
b'd fråga om familjeb0stads-

1 rag, · som gälla 1953, skola stadga~ . 
lag 1 i förenämnda landskaps-ikaså tillämpas. 

Mariehamn den 12 mars 1954. 

På lag- och ekonomiutskottets 

~~ 
V.L. Bertell. 

vägnar: 

11~ 
Th. Eriksson. 

Närvarande i utskottet: 
V.L. Berte11, . ordförande, Alb1·n Jo

hansson, viceordförande 
' samt ledamöterna Nils K 1 -

Sjöstrand h a~ sson,' Ferdi oc Georg Wideman. 


