1982-83 Lt - Ls ftamst.nr

12.

T.ANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNINC
till Landstinget med förslag till landskapslag angående ändring av 34 §
landskapslagcn om stöd för bostadsproduktion.
När lån beviljas enligt landskapslagen om stöd för bostadsproduktion (14/82) uppstår olika begränsningar i förfoganderätten
över den egendom för vars förvärvande, uppförande, utvidgande eller
grundreparation lån beviljats. I syfte att upplysa dem som av olika
anledningar är intresserade av dessa begränsningar, t.ex. banker
och personer som önskar förvärva egendomen i fråga, finns i den
gällande lagen regler om att lan<lska-rsstyrelsen skall undcrriHta
häradshövdingen om begränsningarna och att han skall anteckna begränsningarna i det inteckningsregistcr som förs hos
domsagan. Informationsvärdet av dessa anteckningar måste anses
vara stort på grund av att begränsningar kan gälla trots att lånet
återbetalts helt och hållet.
Innan en omsorgsfull person avsJut8r ett köp av en fastighet
anskaffar han i regel ett gravationshevis över fastigheten. I gravationsbeviset skalJ det hl .1. finnas urintaget de anteck.,jn<r::ir solll
eventuellt finns i intcckningsrcgjstrct. :kn soni förvärvar en fastighet i fråga om vilken begränsningar gäller enligt'
landskapslagen om stöd för bostadsproduktion kan således på ett
enkelt sätt få uppgift om begränsningarna,
När en person förvärvar aktier i ett bolag som äger fastighet
anskaffar han i allmänhet inte gravationsbevis över fastigheten,
varför han kanske inte fAr up~gift om begränsningar som gtiller
förfoganderätten över fastigheten på grund av bestämmelser i landskapslagen om stöd för bostadsproduktion. Och i det fall att beg r än s n inga r n a in t e g ä 11 c r för fo g a nd er iit t en ö ve r ho 1 a g c t s fil s t i g h c t
utan förfoganderätten över aktierna i bolaget så ger inte gravationsbeviset någon som helst upplysning om att begränsningar
finns. För att även aktieförvärvare på ett enkelt sätt skall
kunna få uppgifter om begränsningar som gäller förfoganderätten
över aktierna eller över fastigheten föreslår landskapsstyrel.sen
:1 t t d c t t i 11 '.) 4 § fo g a s h c s t !i mm c l s c r c 11 1 i g t v i l k a an t c c: kn .i n g a r om
begränsningar på grund av bestämmelser i landskapslagen om. stöd
för bostadsproduktion skulle göras på aktiebreven och i aktieboken.
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Anteckningarna på aktiebreven och i aktieboken bör inte ses
som en ny form av begränsning utan enbart som upplysningar om de
begränsningar som redan gäller. Den omständigheten att anteckningar
skulle göras ilven beträffande begränsningar som gilller pd grund av
lån som beviljats före den föreslagna lagens ikraftträdande bör
därför inte anses som en skärpning av villkoren för ifrågavarande
lån.
I lSf § lagen om bostadsproduktion (FFS 247/66) och förordningen
om införande i vissa fall av anteckning som avses i 15f § lagen om
bostadsproduktion (FFS 805/79) finns motsvarande bestämmelser.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av 34 § landskapslagen om stöd för bostadsproduktion.
I enlighet med landstingets beslut ~~1gas till 34 § landskapslagen den 11 mars 1982 om stöd för bostadsproduktion (14/82)
nya 2 och 3 morn. som följer:
34 §,

Om förfoganderätten över aktier eller över byggnad som ägs av
aktiebolag inskränks eller om inskränkningar ändras eller undanröjs genom beslut som fattats enligt denna lag, skall landskapsstyrelsen meddela bolaget därom. Det ankommer på bolagets styrelse
att inom i meddelandet särskilt utsatt tid se till att anteckning
om inskränkningarna görs på aktiebreven och i aktieboken.
Efter det att i 2 rnom. avsedda anteckningar gjorts skall bolagets styrelse tillställa landskapsstyrelsen en försäkran härom.
Om bolagets styrelse underlåter att se till att anteckningar görs
eller att tillställa landskapsstyrelsen här avsedd försäkran, skall
landskapsstyrelsen vid vite ålägga styrelsen att fullgöra dessa
skyldigheter.

Denna lag träder i kraft den
Vad i denna lag är föreskrivet tillämnas förutom på inskränkningar som föranleds av beslut som fattas efter lagens ikraft-
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trädande även på inskränkningar som föranleds av beslut
SOlll r:1ttats före

Jagens

ikr;J\ttL<id;mJc.

Av verkställigheten och tillämpningen av denna lag förutsatta
åtgärder får vidtas före lagens ikraftträdande.
Mariehamn den

2 november 1982.

L an t r å d

Folke Woivalin

Lagberedningssekreterare

Lars Karlsson.

