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nr 4 /1982-83 mccl nn1 edning c=iv 1 and

skapsstyrelsens framställning, till 

landstinget med förslag till land

skans1ag an.gående :indr ing nv 1 nndskaps-

1<1gen om stöd för hostaclsprodukb on. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över ovanniinmda 

framställning. Utskottet, som i ärendet hört lagberedningssekreteraren Lars 

Karlsson och bostadslåneinspektören Antonio Johans, får vördsamt anföra 

Följ ande. 

Utskottet har tagit del av motsvarande ändringar av rikslagen om hostads

produktion (FFS 81 /82) och härvid konstaterat att framstä1 lnirnren bygger 

pil ändringarna i rikslagen. I det fall en framställning bygger på mot

svarande rikslag borde, enli,gt utskottets uppfattning, detta förhållande 

klart framgå ur framställningens motiveringar. 

Utskottet har konstaterat att framställningen har huvudsakligen två svftcn. 

Tlels ~1tt riintc- och 8mortcringshörd:m under lånetiden skulle upnvisa en 

jämnare fördelning och dels att åstadkomma ett förenklat löneförfarande 

genom att bl.a. låneformerna bostadslån och tilläggslån sarnmanslås. För 

att ytterligare förenkla tilrnrnpningen har vissa begreppsmtlssi,gn definitioner 

intagits i lagen. 

Vid beviljande av bostadslån för uppförande av hus skulle enligt lagförslav,et 

anvi"indns som grund ett s, le belåningsvärde. Grunderna för belåningsvärdet 

skulle enligt framställningens 7 § fastställas av lanriskapsstyrelsen före 

perioden för Dnebeviljningcn. Vid fastsUillande av grunderna för belånin.gs

värdet skulle landskapsstyrelsen bl. a. kunna beakta regionala skillnader 

i byggkostnader samt fördyringar föranledda av exempelvis vintersäsong 

eller av särskilda energi bcsparnndc uppviinnningslösning<lr. Utskottet ut-

går från att 1andskapsstyre1sen i huvudsak följer samma uträkningsprinciper 

som bostadsstyrelsen t il1Umpar. I förhtillande till gH11ande lag har inte 

någon principell förändring föreslagits vid faststä11andet av grunderna för 

belåningsvärdet (godktlnda anskaffningsvärdet enligt gällande lag). Med 

tanke på att belåningsvärdet är ett väsent1ip,t begrepp vid fastställande av 

lånebeloppets storlek samt att det föreligger risk för sammanblandning 

med övriga begrepp i 7 § har lag-·och ekonomiutskottet föresJagit att de

finitionen av belåningsvärdet skulle intas i en skild 7a §. Framställningens 

7a § med dcfini tion av begreppet "nnskcl ffningsvifrcle" sku1 le bl i en nv 7h 0. 
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Vid heviljande avbostadslån för qtvidgönde eller gnmdrcnaration av hus 

skulle "godkända kostnader" användas som grW1d. De godkända kostnaderna 

faststäl1 s av landskansstyrelsen och skulle motsvara skäliga byggnadskostnader 

Eftersom clc godkLincl<i kostnnclenw [nstsWlls r·r{in fall t il 1 Lil 1 har inte 

någon särskild definition ansetts motiverad. 

I den föreslagna 7b § återfinns en definition för fastställande av an

skaffningsvärdet. Anskaffning.svärdet fastställs separat från belånings

värdet och används i samband J1l.ed överlåtelse enligt 17 och 18 § §. An_:_ 

~katrning~riinlct för ny hvggn::id eller f0r ciktier som medför rätt att be

sitta bostadslägenhet utgörs av godkända kostnader plus kostnarler för 

tomt och kommunalteknik eller motsvarande installation . Go<lkända 

bygplostnadcr skulle laststii1L1s till ett visst kvndr:1tmetc1·pris sv:1r:m<lc 

till skäliga kostnader för ett hus med nonnal standard. Ti 11 det faststiil-:

lda basvärdet skulle finnas möjlighet att göra justerinp:ar med heakt;mclc 

av de särskilda byggnadslösnin,gar som valts, dock inom ramen för de 

syften som avses i lagen. Till det sålunda uträknade värdet av godkända 

bvggkostnader skulle läg.gas skälig kostnad för tomt och kommunalteknik 

eller motsv:ir:mtk inst:illnt·ion. 

Anska;ffningsvi:i.rdet för byggnad som undergått utvidgande eller gYW1drepa

ration utgörs av byggnadens och markens sktiJ i ga v8in1e ökat med de god

kända kostnaderna. 

Landskapsstyrelsen har i framställningen föreslagit att tilläggslån inte 

längre skulle beviljas. Vissa paragrafer som innehär justering av ränte

betalnings- och amorteringsvillkor föreslås ändrade i framsttn lningen, så 

att termen tilJ äggslån borttas ur lagtexten. För att inte oklarhet fram

deles skall uppstå om vilka bestämmelser som skall iakttas när frågö är 

om de tilläggslån som för närvarande finns, har utskottet föresla,gi t ett 

tillägg till s]utstadgandet. Ti 11 !lgp,et sku11 c sål edcs innehnra att den 

lagstiftning enligt vilken tilläggslån beviljats, skulle tillämpas pii de 

tilläggslån som fortfarande finns kvar. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

med följande ändringar: 
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T, a n cl s k a n s l a g 

angående tindring av landskapslar.:en om stöd för hostadsproduktion. 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 5 § 3 mom. och melJanrubriken före 13 § landskapslagen 

den 11 mars 1982 om stöd för hosta<lsproduktion (14/82) samt 

ändras § 1 mom., 7 §, 8 § 1, 2, 3 och 4 mom., 11 § 2 mom., 

1 2 och 13 § § , 14 § 1 mom. 2 punkten, 1 5 § 1 mom. , 16 § 1 och 3 mom. , 

17 § 1 mom., 20 §, 21 § 1 mom., 22 och 23 §§, 27 § 2 mom., 29 § 

och mellanrubriken före 12 '1 § ävensom 

fogas till lagen nya 7a, 7b och 35a §§ samt nya mellanrubriker 
före 7a och 7b §§ som följer: 

7 §. 
(1-7 mom. som i framställningen). 

B e 1 å n i n g s v ä r d e 

7a §. 
Det ankoJ11111.er på landskarysstyrelsen att årligen bestämma grunrlcr för 

lastst~ilLmdc av be län ingsviirdet. nessu grunder skall hest~irnmas så att den 

genomsnittliga skillnaden i byggnadskostnader mellan olika delar av land-· 

skapet beaktas och så att belåningsvärdet inte överstiger det i 7b § av

se<lda anskaffningsvärdet. 

A n s k a f f n l n g s v ä r d e 

7b §. 
(Som 7a § i framställningen). 

Bestärmnelsema i denna 

Villkoren för bostadslån som före denna lags ikraftträdande beviljats för 

uppförande, utvidgande eller ~rundreparation av hyreshus kan på ansökan av 

låntagare ändrns så att de överensstämmer med villkoren för ltm som enl j gt 

denna lag beviljats för motsvarande ändamål. Om lånevillkoren ändras på 

här avsett sätt skall bestämmelprna i denna lag tillämnas. 



På tilläggslån som beviljats i stöd av landskapslagen om bostads

produktlon (28/08) och lanclskapslagen om stöd för bostadspro<luktion 

(14/82) skall tidigare gällande bestämmelser iakttas. 

Av verkställigheten av denna Jag förntsatta t'itg1:irder hm vidtas 

före lagens ikraftträdande. 

Mariehamn den 28 december 1982. 

Bjame Björklund 

orclf örande Göran LinJholm 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. Björklund, v.orclf. Berg samt ledamöt. Lönn, 

Söderholm och Roman. 


