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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 35/1989-90 med an

ledning av ltm Pekka Tuominens m.fl. 

· hemstäUningsmotion t111 landsk:~pssty
relsen angående utarbetande av lag

stiftning som möjliggör införande av 

· ·bostadsrätter. 

Landstinget har den 8 december 1989 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande 

över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört bostadslåneinspektören Björn 

Karlsson, får i anledning härav anföra följande. 

I motionen sägs att införande av boendeformen bostadsrätt, som är en mellanform 

av ägan_cle- och hyresrätt, skulle underlätta framförallt unga människors möjlighet 

att få en egen bostaq till rimligt pris.·Motionärerna föreslår därför att landskaps-
!·~~ ' . . 

styrelsen i brådskande ordning skall utarbeta landskapslagstiftning som möjliggör 

införandet av s.k. bostadsrätter. 

Utskottet konstaterar att en lag om bostadsrättsbostäder (FFS 650/90) och en 

ändring av lagen om bostadsproduktion (FFS 651/90) trädde i kraft i riket den 1 

augusti 1990. 

Enligt lagen om bostadsrättsbostäder definieras en bostadsrätt som en till fysisk 

person överlåten rätt att besitta en lägenhet i ett sådant hus som beviljats 

bostadslån I enlighet med den nya 6 § 8 punkten i lagen om bostadsproduktion. 

Detta innebär att endast kommuner och vissa av statsrådet utsedda samfund kan 

vara ägare till bostadsrättshus. Kommunerna skall enligt lagen godkänna bostads

rättsinnehavarna som även skall uppfylla vissa av statsrådet fastställda villkor. 

Bostadsrättsinnehavaren betalar en bostadsrättsavgift till husägaren då bostadsrät

ten grundas och dessutom får ett bruksvederlag, som inte skall överstiga gängse 

hyror på orten, uppbäras av bostadsrättsinnehavaren. Dä bostadrättsinnehavaren 

önskar överlåta bostadsrätten gäller särskilda bestämmelser. Maximipriset utgör 

bostadsrättsavglften justerad enligt byggnadskostnadsindex och överlåtelse får 

endast ske till av kommunen godkänd person eller till nära släkting. 

Vidare konstateras lag- och ekonomiutskottet att Ekonomiska rådet den 6 septem

ber 1990 beslöt tillsä~ta en arbetsgrupp med uppgift att inför självstyrelsel~gsrevi-
,. 

sionen företa en översyn av reglerna gällande stöd för bostadsproduktion. Till 
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arbetsgn,ippens uppgifter hör att'bl.a. närmare studera möjligheten till stöd för de 

s.k. bostadsrätterna. 

Enligt utskottets mening är arbetet för förbättrande av bostadssituationen långsik

tigt varför frågan om införande av s.k. bostadsrätter inte nödvändigtvis är 

brådskande. Ärendet är föremål för utredning inom den av ekonomiska rådet 

tillsatta arbetsgruppen som har till uppgift att anlägga en helhetssyn på frågan om 

bostadsproduktionsstödet. Det är enligt utskottets mening till förd~! att frågan 

behandl~~ Lett större sammanhang. Enligt utsko'ttetS åsikt bör e~farenheter också 

vinnas fr411 det i riket nyligen· genomförda· system~t innan mani lantjskap~:t tar 

ställning till införandet av s.k. bostadsrätter. Även om man i riket ant~git en lag 

finn5 ännu ingen klar praxis på området. Oklart är t.ex. vilka allmänna ~estämmel

ser om grunderna för val av bostadsrättsinnehavare, som statsrådet kommer att 

utfärda samt vilken belåningsgradenI praktiken kommer att bli för uppförande av 

bostadsrättshus. Slutligen anser utskottet att saken noggrant bör utredas .med tanke 

på att bostadsrätterna som organisationsform berör frågan om landskape,ts lagstift

ningsbehörighet • 

. Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 
.! :· 

att Landstinget måtte förkasta hem

ställningsmotion nr 23/ 1989-90 •. 

Mariehamn den 13 september 1990 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Anders Eriksson 

ordförande 
.·:. 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

N~rvarande . vid ärendets. avgörande tieharidling: ordföranden Anders . Eriksson, 

vis~o,rdföranden Hedman;..Jaakkola samt 1iedarrlöterna Söder lund, Harry Eriksson och 
Holm berg. .~-(·. 


