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LAGUTSKOTTETS betänkande m 4/1963 i anled

ning av landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands .. landsting med förslag till land

skaps l ag angående ändring av landskapslagen 

om ikraftträdande av landskapslagen om dis

position av- jord (m 9/1963). 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

ut l åtande, har utskottet behand l at och funnit, att lagen på av l and-

skapsstyrelsen i motiveringen anförda skäl bör antagas. 

Med hänsyn- til l vissa redaktionella ändringar, som utskottet önskar 

i nföra i texten, samt med beaktande av den rättelse, som l ämnades av 

bntrådet vid remissdebatten, näml igen att ändringsförs l ~get avser § 3 

och icke § 11 , har lagtexten utskrivits in extenso. 

Utskottet får därför vördsammast för landstinget föres l å 

att l andstinget vill e antaga nedan

stående 

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

angående ändring av l andskapslagen om ikraftträdande av l andskapslagen 

om disposition av jord. 

I enlighet med Ål ands l andstings beslut ändras 3 § landskapslagen 

den 23 april 1959 om ikraftträdande av landskaps l agen om disposition 

av jord (1 0/59) såsom fö l jer: 

3 §. 
-~·-

Ifråga om återbetalning av och betal ningslättnader samt andra av-

talsvillkor för landskapets, kommuns ell er penni nginrättni ngs fordrin

gar, vi l ka före den 31 december 1962 uppkommit med stöd av denna lag 

och tidigare kolonisations l agst i ftning, sko l a tidigare stadgandenJän

da til l efterrättelse, såvitt icke annorl unda stadgas i denna lag. 

Den 31 december 1 962 ti ll betal n i n g icke förfal len del av i 1 mom. 

avsedd fordran, som uppkommit efter den 31 december 1 950, e l ler, såvitt 

fråga är om försä l jningspriset för l ä g enhe t el l er område, som innehas 

med stöd av besittni ngsavtal efter den 31 decemb er 1952, återbetal as 

i annuite t er, som beräknas på fordrans ursprungl i ga belopp och som jäm

te be l oppet av den i dem ingående räntan, med undantag för räntan på 

l ägenhetens ell er områdets försäljningspris, andel ens och förmånens 

pris samt jordinköps- och syskonand e l slån erläggas till av statsrådet 

faststä l ld procentsats. Ovan avsedda ~rliga ränta skall faststäl l as 

från och med den 1 januari 1 963 til l samma bel opp som räntan på de 

bostads l å n, vilka med stöd av lagstiftningen om bostadsproduktion vid 

tiden för fordrans uppkomst bevi ljats för uppförande av egnahemshus~ 



l2 G 
-2-

- -
Ändras räntan på nämnda bostadslån, skall i mots v arand e mån även ränt an 

på ovan avsedda~~ dringar ändras, dock icke till högre belopp än tre 

procent. Annuitet må dock icke fastställas till högre be lopp än vad i 

tidigare stadganden föreskrivits, ej hel l er må återbetal n i ngstiden för 

fordran, som, då den årliga räntan är en procent, bör vara minst trettio 

ett år, i väsentli g grad förlängas. Räntan på lägenhetens eller områdets 

försäljningspris, andelens oc h förmånens pris samt jo rd inköps~ och sys 

konandelslån är til l s vidare en procent om året. 

De annuiteter, vi l ka förfallit till betalning före utgången av år 

1962, men v ilka då ännu icke betalats, indrivas i enl ighet med tidiga

re stadganden . 

På i 2 mom. avsett sätt fastställd ränta beräknas från den 1 janua 

ri 1963 även i det fall , att fordran ännu icke skall avkort as eller, 

där est räntan ännu icke härvid skall erläggas, räknat från den senare 

tidpunkt , från v ilken räntan enligt vederbörli ga stadganden skall er

l äggas. 

Vad i 2-4 mom. är stadgat om å t erbetalning av fo rdran, avse r ej 

kortfristi g a fordringar, vilka sko la~terindrivas med minst tio pro

cents annuiteter, i fråga om v ilka tidigare stadganden fo r tfarande 

sko l a tillämpas. 
· ·-

I fråga om återbetalning av landskapets , kommuns eller penninginrätt-

nings fordringar, v ilka med stöd av denna l ag och tidigare k olonisa

tionslagstiftning uppkommit och framdeles uppkomma, må för lindrande 
--

av svårigheter , s om uppkommit av orsaker, v ilka i cke berott p å jord-

eller kredittagaren, bevilj as l ättnader med i akttagande i tillämplig a 

delar av vad i 65 § 2 mom. jorddispositionslagen är stadgat. 

F or dran skall i ovan i denna paragraf avsedda fall anses hava upp

kommit, då skuldsedeln elle r köpebrevet undertecknats eller bes l ut om 

fastställande av priset för ande l i samfälld skog utfärdats. Den del, 

som skall återindrivas av kostnader för väg-, torrl ä g gnings- oc h skogs

förbätt ringsarbeten samt annan sådan fordran, anses dock hava uppkommit 

vid den tidpunkt, från vilken fordran bestämts att indrivas med annui 

teter. 

Denna l a g tillämpas från oc h med den l j anuari 19 63 . 

Mariehamn, den 11 mars 1963 . 
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Närvarande i utsk et: Jan -Brik Eriks s on, ordförande, Eliel Persson, 
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