
m 16/1958. 

LAGUTSKOTTETS betänkande m 16/1958 över land

skapsstyrelsens framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om ikraft

trädande av landskapslagen om disposition av jord 

i landskapet Åland. 

Förenämnda framställning, varuver lancrstinget inbegärt lagutskot

tets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget 

vördsammast framhålla följande; 

Lagförslaget innehåller övergångsstadganden, erforderliga vid 

den tidigare tillämpade kolonisationslagstiftningens upphävande 

och den nya jorddispositionslagens ikraftträdande i landskapet. 

Det bygger på rikets motsvarande lag (m 360/1958), dock med uteläm

nande av stadganden, som för landskapets vidkommande sakna aktuali

tet. ~et utelämnade stadgandet i rikets § 18 mom. 2 anser utskot

tet likväl böra intagas även i landskapslagen, varför utskottet in

fört detsamma såsom ett nytt mom. 2 i 5 §. 
I övrigt får utskottet , hänvisa till sitt betänkande m 15/1958 ;, ,, 

över förslaget till landskapslag om disposition av jord i landska

pet Åland samt framhålla, att lagtexten ändrats och kompletterats i 

överensstämmelse med vad utskottet föreslagit i sitt sistnämnda be

tänkande. Särskilt må nämnas, att tidpunkten för lagens ikraftträ

dande ändrats i överensstämmelse med jorddispositionslagens samt 

att omparagraferingen av sitnämnda lagförsl~g beaktats vid hänvis

ningarna till olika lagrum i texten. 

Utskottet får därför vördsammast föreslå, 

att landstinget ville godkänna nedans.tående 

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

om ikraftträdandet av landskapslagen om disposition av jord i land

skapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §~ 

Har med stöd av kolonisationslagen före ikraftträdandet av land

skapslagen om disposition av jord i landskapet Åland, nedan kallad 

jorddispositionslagen, i sagda lag avsedda åtgärder för anskaff

ning, användning eller iståndsättande av jord eller andra åtgärder 

vidtagits, skall landskapsstyrelsen med i 2-5 §§ nämnda undantag be

sluta, huruvida vid ärendets fortsatta behandling jorddispositions 

lagen och därtill anslutna landskapslagar eller tidigare gällande 

stadganden helt eller delvis skola tillämpas, eller bestämma, att 



' 

redan vidtagna åtgärder skola förfalla. 

2 § . 

I högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen och .. 
··tt · d · · · · agodeln· ra vi JOrddispositionsl~gens i kraftträdand e anhän · 

handl ·· - · giga ärende 
aggas med iakttagande av tidigare · gällande stadganden . 

Efter ovan i 1 mom. nämnd tidpunkt på högsta 

förvaltningsdomstolen och ägodelningsrätt ankommande .. 
l" arenden h 

aggas enligt de stadganden, som bort följas i den instans d .. 
ärende först handlagts. ' ar 

3 §. 
I fråga om återbetalning av och betalningslättnader 

avtalsvillkor för land k t k 
s ape s, ommuns eller penninginrätt · 

fordringar v · lk f'' . . n1ngs 
. . , i a . ore JOrddispositionslagens ikraftträdande up 

kommit i :. samba~d med kolonisationsverksamheten, skola· tidigare 
ganden landa till efterrättelse, såvitt i denna lag i k 
stadgas. · c e annorl 

4 §. 
Vid erläggandet av kostnaderna för ombiidande av enligt t· a · 

kolonisationslagstiftning anskaffade områden ti·11 . 1 l 
självständiga 

lägenheter eller deras anslutande till redan förefintliga 
1 

.. 

skola tidigare gällande stadganden lända till efterrättelse~ge 
5 §. 

Därest odlings-, bostadsodlings- eller fiske lägenhet eller ti 
skottsområde eller andel ·d · dd ' · · 
.. vi JOr ispositionslagens ikraftträd~ 
ar underkastad i 87 och 89 §§ k 1 · · · 

. o on1sationslagen stadgade begr~ 
ningar och villkor, skall dylik lägenhet, tillskottsområde e ller 
andel efter ikraftträdandet av nämnda landskapsl 

. , . ag anses vara un 
kastad. i !2 § j orddisposi tionslagen nämnda begränsningar och vill 
kor, 11kval sålunda, att i nämnda 72 § 3 · · · 

mom. avsedd termin av t 
år räknas från den ~R d då 

. . R ag, motsvarande termin jämlikt tidiga 
stadganden begynt. Inteckning, som fastställts till säkerhet fö r 
begränsningars och villkors bestånd enligt t i digare la fö 

·· g, anses varvad "' Om säke h t f" · 7 § · · 
. r e or 1 2 JOrdd1sposi t i onslagen nämnda begr" 

n~ngar2 och villkor. Inteckningen gäller utan förnyelse under den 

tid begränsningarna och villkoren äro i kraft. Har inteckning ick 

ännu vid jorddispositionslagens ikraftträdande fastställt skall 
beträffande fråga äk' h · 8

' 
n om s er eten på motsvarande sätt lända till ef 

terrättelse, vad i 74 § jorddispositionslagen är stadgat. 

Skulle efter denna lagsikraftträdande odlings-, bostads odl i ngs· 

eller fiskelägenhet eller tillskottsområde eller andel, som skall 

anskaffas eller överlå tas med stöd av tidigare stadganden, enligt 

sagda stadganden bliva U!}derstalld i dem avsedda begränsningar och 

v illkor, skola med hänsyn till begränsningarna och villkoren stad

gandena i 71-74 §§ jorddispositionslagen tillämpas. 

Panträtt, som härflyter av inteckning, fastställd till säkerhe t 

för betalning av landskapets i tidigare stadgånden avsedda fordran 

pä försäljningspr is och köpeskilling, är gällande, intill dess 

fordringen helt ät ' gulden. För betalning av sådan fordran, till sä

k erhet för vilken icke före jorddispositionslagens ikraftträdande 

i nteckning fastställts, utgör lägenhet eller område underpant på 

sätt i 62 § jorddispositionslagen är stadgat. 

Har landskapsstyrelsen befriat lägenhet, område eller andel från 

de i 1 mom. avsedda begräpsningarna och villkoren, skall landskaps

s tyrelsen i det fall, att inteckning fastställts till säkerhet för 

begränsningarna och villkoren, sända meddelande om befrielsen till 

domhavanden i Ålands domsaga eller till fastighetsdomaren i Marie

hamn i och för anteckning på registerkort för lägenheten i inteck

ningsregistret eller, om kort ännu ej finnes för lägenheten, på 

k ort, som skall uppgöras för densamma. Har inteckning vid jorddispo

sitionslagens ikraftträdande icke ännu fastställts, skall land

skapsstyrelsen beträffande begränsningarna och villkoren samt i ovan 

nämnda fall beträffande befrielse från dem till domhavanden och ve

derbörande skogsvårdsnämnd sända meddelande i och för de antecknin

gar, som avses i 74 § jor~dispositionslagen. 

Efter jorddispositionslagens ikraftträdande skall landskapssty_-

relsen sända meddelande om i 2 mom. avsett fortbestånd av giltighete 

för panträtt, som härflyter av inteckning, som tidigare fastställts 

til:!J.: säkerhet för betalning av landskapets fordran på försäljnings

pris och köpeskilling till domhavanden i Ålands domsaga eller fastig 

hetsdomaren i Mariehamn i och för anteckning på registerkort för lä

genheten i inteckningsregistret eller, om kort ännu ej finnes för 

lägenheten, på kort, som skall uppgöras för densamma. Beträffande 

sådan fordran på försäljningspris och köpeskilling, till säkerhet 

för vars betalning inteckning ej före jorddispositionslagens ikraft

trädande fastställts, skall landskapsstyrelsen angående i 3 mom. 

stadgad panträtt sända meddelande till domhavanden. Om anteckningar 

som på grund av detta meddelande böra göras, skall på motsvarande 

sätt lända till efterrättelse, vad i 62 § 5 mom. jorddispositions

lagen är stadgat. Då ovan i detta moment avsedd fordran på försälj-

ningspris eller köpeskilling tillfullo erlag ts, skall landskapssty

r els en s ända meddelande här om till domhavanden i och f ör anteckning 

11 



om befrielsen från pantansvarighet i inteckningsregistret . 

6 §. 
Bildas lägenhet med stöd av annan tidigare lagstiftning om i 

lösen av legoområden än lagarna den 15 oktober 1918 angående in 

sen av legoområden (FFS 135/18) och den 18 januari . 1924 angående 
lösen av fisketorp (FFS 16/24), skall i inlösningsbeslute t rör 
inlöst torp eller landbolägenhet föreskrivas, att lägenheten är 

underkastad i 71-74 §§ jorddispositionslagen stadgade begränsni 

Beträffande dessa lägenheter och områden skola även i övri gt n" 

stadganden til l ämp.as, likväl sålunda, att den i 72 § 3 mom . avs 

terminen om tjugu år beräknas begynna den dag, då mottagaren av 

lägenheten i egenskap av ägare tillträtt besittningen av område 

7 §. 
För de uppgifter,som enligt denna lag handhavas jämlikt tidi 

stadganden, skola nödiga medel anvisas i landskapets ordinarie 

inkomst- och utgiftsstat. 
8 § 

Lägenhet, vars innehavare eller ägare erhållit understöd ur 

statsmedel enligt tidigare gällande kolonisationslagstiftning, 

också efter jorddispositionslagens ikraftträdande .betraktas som 
rikets jorddisposi tionslagstiftning närri.nd lägenhet o'ch dess inne 

havare eller ägare uppfylla de förpliktelser, som enligt sistn' 

lagstiftning åligga honom. 

9 §. 
Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpni 

av denna lag må utfärdas genom landskapsförordning. 

Denna landskapslag träder omedelbart i kraft. 

Mariehamn den 29 november 1958. 
På lagutskottets vägnar: 

' 

~·~ 
~ik Eriksson 

ordförande. 

sekreterare . 

J E 'k Eriksson, ordförande, Nils Närvarande i utskottet: an ri 
El . 1 Pe son och Gösta Nordman. Dahlman, Paul Påvals, ie rs 


