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LAG- ·Öch J~KONOMIUTSKOTTETS betänkande N2 

9/1962 med anledning av Ålands landskaps&ty
relse·,, · framställning till Ålands landsting 

med förslag till landskapslag om skattelättna-

der vid bostadsproduktionen. (30/1962). 

Sedan Landstinget över i ingressen nämnda framställning inbegärt 

lag- och ekonomiutskottets utlåtande, har utskottet behandlat fram

ställningen och f år härmed vördsam·c anföra följande. 

Utskottet anser ifrågavarande lagförslag fullt befogat även för 

landskapets vidkommande och omfatt ar utskottet helt den av landskaps

styrelsen anförda motiveringen. I själva lagtexten, som f ör övrigt i 

många avseenden är tung och på vissa ställen direkt otymplig , vilket 

utskottet likväl icke ansett sig h a skäl att vidtaga ändringar och för

bättringar i, har utskottet i förslagets 3 § 1 mom. 2 p. ändrat "lägen

hetsareal" till golvareal. I sak föreligger nämligen en viss skillnad 

mellan dessa uttryck och då här avses golvareal, vilket uttryck även 

användes i motsvarande rikslag, har utskottet ansett denna ändring 

helt motiverad. I anledning härav föreslås lagförslaget lyda: 

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

om skattelättnader vid bostadsproduktionen. 

I enlighet med Ålands landsting s beslut stadgas: 

1 § som i framställningen. 

2 § som i framställningen. 

3 §. 
Skattelättnader beviljas för byggnad, vari 

1) bostadslägenheternas areal är minst 85 rrocent av totalarealen 

av lägenheterna i byggnaden; och 

2) av bostadslägenheternas totalantal högst en tredjedel har en 

golvareal understigande 50 kvadratmeter och ingen bostadslägenhets 

lägenhetsareal överstiger 120 kvadratmeter. 

Skattelättnader beviljas jämväl f ör s å dan byggnad för centralvärme

anläggning eller s å dan servicebyggnad, som huvudsakligen användes för 

en eller flera ovan avsedda byggnader. 

Det ovan i 1 mom. 2 punkten ingående stadgandet, enligt vilket av 

bostadslägenheternas totalantal h ögst en tredjedel må hava en golv

areal understigande 50 kvadratmeter, äger icke tillämpning på byggnad, 

som användes enbart för å ldringars eller studerandes bostadsändamå l 

och som vid inkomst- och förmö genhetEbeskattningen till stat en berät

tigar till skattelättnad. 
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4-12 §§ som i fr amställning en. 
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Hänvisande till vad lag- och ekonomiutskottet ovan framfört f å r 
utskottet vördsamt föreslå, 

f att Landstinget måtte antaga lagförslag et i 

den lydelse som landskapsstyrelsen föreslag it • 
med beaktande av den ändring utskottet infört. 

Mariehamn den 17 november 196 2. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

2~ 
Ordförande Valter Nordas. G·0,,~-:\ 

Sekreterare Curt Carlsson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

Viktor Arvidsson samt ledamöterna Börje Johansson och Harry Lindfors. 

.1 


