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Å 1 a n d s l a n d s k a p s s t y r e 1-

s e s framställning till Ålands landsting med för

slag till landskapslag angående ändring av landskap 

lagen om inlösen av vissa legoområden i landskommu

nerna. 

Landskapslagen den 22 december 1959 om inlösen av vissa legoområ

den i landskommunerna (28/59) trädde i kraft den 1 januari 196C. Med 

stöd av densamma anhängiggjordes inom år 1960 sammanlagt 116,- inlös

ningsanspråk. Fältarbetena i samband med dessa inlösningsförrättningar 

torde vid detta laget i samtliga fall hava inletts och komma i en del 

fall att slutföras inom detta år. 

Den 9 mars dett2 år ändrades rikets motsvarande inlösningslag i 

vissa avseenden (FFS 219/62). Den mest betydelsefulla ändringen är, 
' 

att rätt att inlösa legoområden utvidgats att gälla också sådana lego

områden, som icke äro bebyggda med legotagarens byggna<ler, under för

utsättning att området utarrenderats för gårdsbruk eller fiske och att 

legotagaren i områdets närhet äger ett med boningshus bebyggt område, 

som motsvarar i inlösningslagen avsedd bosdadslägenhet eller -tomt och 

som tillsammans med legoområdet bildar en ändamålsenlig helhet4 Stad

gandet om denna nya inlösningsrätt skall äga tillämpning även i det 

fall, att inlösningsanspråk beträffande sådant område redan blivit an

hängiggjort och förkastat genom laga kraft vunnet beslut, om legof~r

hållandet fortbestår vid lagändrin5ens ikraftträdande eller om områ

dets ägare ännu icke utarrenderat området på nytt eller begynt odla 

eller bebygga området. För framställande av inlösningsanspråk i detta 

fall har fastställts en tid om sex m[Lnader från lagändringens ikraft

trädande. 

Landskapsstyrelsen har funnit, att lagändringen till denna del i 

många fall kan leda till godkännande av inlösningsanspråk, som medföra 

oskäliga uppoffringar hos jordägarna. Det är också troligt, att arren

datorer kunna utnyttja inlösningsrätten till att anskaffa jord för 

senare försäljning till betydligt högre pris än marken i detta samman

hang betingar. Den stora efterfrågan på mark för fritidsområden har 

medfört en avsevärd prisstegring :pc'.'t härför lämpliga områden, vilket 

i de aktuella fallen innebär en god affär för den arrendator, som 

fått lösa t.ex. en arrenderad holme 1 som han själv numera har föga 

nytta av. Då det i dessa fall sällan är fråga om :personer, som haft 

möjlighet att helt försörja sig på jordbruk eller fiske, synes c1en i 

riket utvidgade inlösningsrätten icke heller främja en ändamålsenlig 

jorddisposition. 
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om Enligt 13 ~ 1 m'bm. 7 punkten har Lartdst·inget rätt a tt lagstifta 

i' inlösen av legoområden" oc:h rlkolonisationsve:t'ksamhet", ~ärvid bör up
penbarligen icke stadgas om större inskränknihgar i " de~ enskilda ä -

ganderätten än söm i riket i eådant avseende är gällande ~ t y inlösning
1 

lagstiftning en innebä r i detta avseende ändring i det i grundlag be- 1 

kräftade skyddet f ör äganderätten. Rikets aktuella lagänd~.ing har ock- I 

s å antagits i g rundlagsenlig ordnin g . Något hinder f öreligger däremot 

icke för antagande av inlösningsbestämmelserj som icke sträcka sig 

lika långt som rikets. Landskaps styrelsen anser d.ärför, att den nu i 

riket g enomförda utv idgning en av inlösningsrätten icke är av riks lag

sti f tningsnatur och sålunda kan utelämnas helt eller inskränkas till 

en snävare begränsad rätt till inlösen. 

Skulle den nyinförda inlösnings r ät ten helt uteslutas i landskapet, 

kunde dock le g ot agare i vissa fall drabbas oskä~igt hårt h ärav. Det 

finns i landskapet arrendatorer i denna ställning, som p å leg oområ det 

uppfört dyrbara växthus, ladugårdar och liknande byggnader, för v ilka 

de åtminstone borde få , lösa nödig tomtmark-. De t finns ocks å fall, där 

arrendatorn uppodlat tidigare obruten mark och på detta sät·t i f orm av 

arbete nedlagt en betydande investering i området. Landskapsstyrelsen 

anser, att i dylika fall arrend a torn borde vara berättigad att inlösa 

området under samma fö:riµtsättnin g ar,. som äro stadgade i riket, men ick 

i st örre omfattning än som erfordras för bibehållande av byggnad eller 

anläggning eller, då det gäller nyodl ing, vad han nyodlat på områ det. 

Den ursprungliga texten i 11 § innehöll rät t s tränga föreskrifter 

för det fall, att inlösning sansprå k fö rkastas e ller inlösning srät t för 

vägras legotagare, samt för det fall a tt l egotagare avstod från inlö

sen. Det har ansetts s kälig t att lindra de ssa stadganden, d å bristande 

kännedom hos leg otagare om stadgandena i inlösningslagen kunnat med

föra, att jordägare blivit berättigad at t framtvinga leg oförhål l andets 

upphörande. 

Vid inlös en av bostadsområ de h a r det varit oklart, huruvida ett 

för bebyggelse olämpligt leg oområ de kunnat utvidgas med s ådant t ill

skottsområde, at t området b lir l ämpligt för bebyggelse. Denna oklarhet 

har g enom ovannämnda lag bragts ur värl den. 

Ytterligare har i rike t s l ag i nförts vissa stadganden av närmast 

formell natur i lagrum, där bristfälligheter yppat sig i tillämpning en 

av lagen. 

Landskapsstyrelsen anser, att samt liga i rikets l ag införda nya 

stadgande n borde införas också i l andskapslagen. Rätten till inlö sen 

av legoområden bör i landskape t hava samma omfattning som i riket och 
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för ett enhetlig t f örfarand e är d e t 'nO'dväpdig t att också de övriga 

stadgandena i sak överensstämma. 

Med hänvisning till det ovan anförda f å r landskapsstyrels e n vö rds am 

förelägga LanQs ting et till antag and e nedans tående 

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

angå ende ändring av landskapslag en om inlösen av vi s sa legoområ den i 

landskommunerna . 

I enlighet med Ål ands landstings beslut ändras 1, 11 , 14, 28, 29, 

41, 62, 63, 64, 65, 67, 70 ~ 73 och 75 §§ la~dskaps lagen den 22 decembe 
~ 

1959 om inlösen av vissa legoområ de n i landskommunerna (28/59) s å som 

följer: 

1 ~ . 

Legotag are är berä ttigad att, i enlighet med v ad i denna l ag stad

gas, i landskommun i sin äg o inlö s a me d boning shus bebyggt områ de, sow 

av honom innehaves med legorätt och som är avsett f ör bedriva nde av 

gårdsbruk eller fiske eller att huvuds akligen användas s å som bostads

område. Likväl tillkommer leg otaga re l ösning srätt även i det f all* då 

orsaker, vilka icke bero av honom 1 b öra anses hava förhindrat byggandet 

av boningshus p å dylikt områ de, s om är avsett at-b bebyggas. Va d i den-" 
1 

na lag om legoområ de ä r stadgat, t illämpas även i det fall, at t leg oom- \ 

r å det bestå r av flera f ör g emensamt bruk lämpade lotter, likvä l s å ; att j 

ehuru de besittas i stöd av olika leg oavtal, endast en av dem b ör vara , 

bebyggd med boning shus eller avsedd att bebyg gas med s å dant. I.1e g otag a

re tillkommer även lösningsrätt t i l l områ de, som utarrendera ts f ör 

gårdsbruk eller fiske eller huvuds aklig en till bostadsområ de , även om_ 1 

legoområdet icke skulle vara f örsett med boning shus, om han i leg oområ - \ 

dets närhet redan tidig are äger e tt med boning shus bebyggt områ de, som 

motsvarar i denna lag avsedd bostadsläg enhet eller bostadstomt och som 

tillsammans med leg oområdet bilda r en ändamå l s enlig helhet, och han be

höver legoområ det f ör sin utkomst eller f ör ett ändamå lsenlig t nytt

jande av honom redan tidigare .tillhörig t områ de och h an på leg oområ det 

äger byggnad eller anläggning av betyda nde värde eller där har upptagit 

nyodling ; likväl må icke i detta f all medgi vas inl.ösen av mera mark än 

som erfordras f ö r byggnadens eller anl äggning ens bibehå llande, ej helle 

mer än nyodlingen. 

Då legorätt icke kan p åvisas, men i 1 mom. avsett, med boning shus 

bebyggt områ de innehafts s å som leg oområ de, är beträffande områ det och 

dess innehavare i mot svar.ande må n gälla nde, vad i denna . lag om lego

områ de och legotagare är stadgat. Är likväl besittning av områ det en~ 
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bart avsett att utgöra ersättning för,0rbets- eller andra därmed jäm

förbara prestationer, beträffande vilka prestationsskyldigheten allt

jämt fortgår 1 eller eljest fast ansluten tilI·ett sakägarna emellan 

gällande rättsförhållande av avsevärt större ekonomisk betydelse än 

besittningen, föreligger icke lösningsrätt. 

Registrerad ideell förening är berättigad att, enligt vad i denna 
' 

lag om legotagare stadgas, i sin ägo inlösa legoområde, som f öroningen 
' 

innehar i landskommun och som vid donna lags ikraftträdande är bebyggt 

med föreningens egna byggnader, i den mån det erfordras för nyttjandet 

av dessa byggnader. 

11 ~. 

Förvägras rätt till inlösen och hava jordägare och legotagare ej i 

enlighet med 5 § l mom. överenskommit om legoområdets överlåtande i 

legotagarens ägo eller i jordägarens besittning eller om legoförhål

landets fortbestånd, bör legoområdets besittning inlösas åt jordägaren 

emot ersättning, varom i 33 och 34 §§ stadgas. Legotagare må dock be

rättigas att med i 58 § 2 mom. nämnda undantag, besitta legoområdet 

med d2 till legoförhållandet hörande rättigheterna under viss tid eller 

intill dess han begynner använda området för de ändamål, vilka föran

lett förbud för rätt till inlösen, i vartdera fallet dock icke för 

längre tid än fem år. 

Förkastas anspråk på inlösen på den grund, att i 1-3 §§ stadgade 

förutsättningar för rätt till inlösen icke förefinnas 1 gäller, utan 

hinder av denna lag, beträffande jordägares och legotagares inbördes 

förhållandent vad annars är stadgat. Om likväl både legotagare och 

jordägare vid förrättningen göra anspråk påt att stadgandena i 1 mom. 

skola tillämpas, skall härvid lända till efterrättelse, vad i sagda 

moment är stadgat för det fall, att rätt till inlösen förvägras. 

Berättigas legotagare att inlösa blott en del av det område han be

sitter,. är beträffande det område, som lämnas utanför den inlösen un

derkastade delen, gällande vad i 1 mom. är stadgat om legoområde 1 

vilket i sin helhet förblir oinlöst. 

Avstår legotagare på i 52 § stadgat sätt från inlösen, gäller be

träffande jordägares och legotagares inbördes förhållanden i motsva

rande mån, vad i 2 mom. är stadgat. 

14 §. 
Vid inlösen av huvudsaklj_gen till bostadsområde avsett legoområde 

hänföres till det område, som skall inlösas, i främsta rummet det 

redan tidigare i legotagarens be si t~~ning varande området eller område, 

som motsvara detta, samt därest av det område, som skall inlösas, bil-
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das en bostads t omt , vid behov därut öv er, försåv~tt det med beaktande 

av ägornas läge är möjligt och legotag aren det önskar, av legogivaren 

tillhörigt område så mycket jord, som för bildande av en för bebyggan

de lämplig bostadstomt är av nöden. Samtidigt bör avseende fästas vid 

en lämplig och ändamålsenlig placering av ägorna på stomlägehheten och 

på det områ de, som skall inlösas. 

Av område, som skall inlösas "' bildas i de i 1 mom. avsedda fallen 

såvitt möjligt sådan bostadsläge pJiet eller -tomt, varom stadg as i 26 

och 27 §§ . 
Vid prövning av, huruvida av omrclde 1 som skall inlösas, kunde bil

das i 2 mom. avsedd bostadslägenhet eller -tomt , må i fråga om bostads· 

lägenhet jämväl beaktas i närheten måhända beläget och för tomtens. 

vidkommande till legoområdet g ränsande , legotagaren tillhör i g t omr å de. 

Vad. i 1 och 2 mom. är stadgat, u tgö r icke hinder för tillämpninge'n 

av stadgandena i 19 § 1 och 3 mom ~ över 
Legoområ de 1 vartill, tomtområ de inberäknat, hör/två hektar l a ntbruks 

och för lantbruk lämplig jord, betraktas icke som i 1 mom. avsett bo

stadsområde i andra än de i 26 § avs edda fallen, i vilka till bostads

lägenhet kan avskilj a s en n å got större ägoareal än vad ovan nämnts. 

28 ~ . 

Därest för områ de, på vilket leg oområ de är beläget, fastställts el

ler under inlösningsförfarande fast s tälles byggnadsplan eller annan 

:plan eller andra bestämmelser utfärdas angående områdets nyttjande, 

skall för legotag arens räkning, s åvitt mf;ijligt, avskiljas bostadsområ

de med iakttagande av planen eller sagda bestämmelser. 

Då utarbetande eller ändring av i 1 mom. avsedd plan eller däri 

avsedda bestämmelser p å går på områ deJ skall legoområde såvitt möjligt 

avskiljas sålunda , att genomförandet av den :plan eller de bestämmel

ser, som skola ut a rbetas, därigenom icke försvåras. 

Därest vid inlösningsförrättning plan eller bestämmelser · icke kunnat 

beaktas eller tillämpa s , ut g ör dett a icke hinder för att det inlösta 

områ det ombildas till fasti ghet. I: j heller må byggnadsförbud ut g öra 

hinder för att områ d e t ombildas till fastighet. 

29 § . 
Vid uppgörande eller ändrande av i 28 § 1 mom. nämnd plan eller däri 

avsedda bestämmelser p å s å dant områ de , d ä r i denna lag å syftad inlös

ningsförråttning är anhäng i g , skola s åvitt möjlig t framställda inlös

ningsanspråk beaktas. 

41 §. 
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:Därest ahnan -än1i 1 § 3 mom. avsedd leg ?tagare, med beaktande av 

hans ekonomiska och andra omstä~digheter, icke med egna tillgängar an- ' 

ses kunna erlägga köpeskiihlingen f ör leg oområd et eller byggnad, som I 
överlåtits medelst i 5 § avsedd frivillig överenskommelse, eller l öse -

I 

skillingen för medelst beslut av myndighet inlöst omförmäld . egendom, 

må1 såvitt fråga icke är om överlåtelse eller inlösen av landskapets 

eller kommuns egendom, för köpeskilli rgens eriäggande _ jordinköpslån 

beviljas och vid erlägg~ndet av köpe~ eller löseskilling landskapets 

förmedling anlitas samt i det fall, att den förenämnda egendomen in~ 

lösts från landskapet eller k?mmun eller kommun överlåtit egendom ge-
I 

nom frivillig överenskommelse, förordnas, att löse- och köpeskillingen I 

må erläggas i form av annuiteter~ enligt vad därom nedan stadgas. 
I 

:Därest i 1 mom. omförmäld egendom i enlighet med 63 § 5 eller 6 

mom. lämnats att belastas av :L sagda lagrum avsedd rätt, må -i 1 ~om. I 
'avsett jordinköpslån icke beviljas eller vid erläggandet av köpe- ellerl 

löseskilling landskapets förmedling anlitas • I 
. __ Oberoende . av de i l _ mom. omförmälda förutsättningarna rörande lego- Jj 

tagarens omständigheter !:Jkali vid finansieringen landskapets förmedling 

anlitas i det fall , att köpe- eller löseskillingen jämlikt 70 eller 71 
§ _ häftar för i sagda lagrum avsedda prestationer ! Härvid må för köpe

skillingens erläggande jordinköpslån icke beviljas . Under nämnda förut

sättningar skall landskapets förmedling anlitas även i det fall att 

egendomen inlösts från kommun eller att kommun överlåtit den genom 

frivillig överenskommelse, liksom även oberoende av de i 47 § 1 mom. 

omförmälda förutsättningarna i det i sagda moment avsedda fallet, att 

sakägarna överenskommit om att ett större område än legoområdet skall 

överlåtas eller inlösas. 

Utan hinder av vad i 3 mom. är stadga.t, må köpeskilling erläggas 

utan landskapets förmedling och för erläggandet beviljas i 1 mom. av

sett jordinköpslån, därest lägenhet eller områd e eller i 63 § 2 mom. 

avsedd byggnad eller i sagda paragrafs 4 mom. avsedd inrättning över

l åtits medelst frivillig överenskommelse; som lägges till grund för i 

denna lag avsedd behandling, under förutsättning, att den överlåtna 

egendomen och köpeskillingen härför, enligt vad i 63 § 8 mom. -är stad

gat, befrias från rättigheter och prestationer, som avses i nämnda pa

ragrafs 1 mom . 1-4 punkterna samt i 2 och 4 mom. 1 så ock från rättig

heter och prestationer, som med stöd av inteckning eller enligt i 

fastighets inteckningsprotokollet eller i förteckningen över u t mätta 

fastigheter gjord anteckning belasta egendomen och som avses i sagda 

Paragrafs 5 punkt,, med undantag för i 1 § 3 mom. förordningen om in-
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t e ckning i fast egendom avsedd rät t till inmutning· av fyndi ghet e ller 

till andel i inmutning. 

Har medelst beslut av myndighet för fastigheterna samfällt jord

eller vattenområde i n l östs och kan utredning om, till v ilken fastighe~ .. 

andel i s amfällt områ de hör och hur stor varje fastighets andel av om-; : 
I 

r å det är, icke an~kaffas utan onöd i gt dröjsmål, skall vid l öseskillin-

gens erläggande landskapets förmedling anl,+tas. 

62 §. 
Sedan med anledning av inlösn~ngsanspråk p å eller frivillig över

l å telse av del av lägenhet i 55 § avsett begynnelsesammanträde h å l

lits, skall förrättningsingenjören ofördröjligen i nsända meddelande 

till domhavanden i Alands domsag a, vilken i protokollet över inteck

ningsärenden skall göra anteckning till säkerhet. fkör rätten att av-

,1 I 

ic e 

I 
,1 1 

skilj a ifrågavarande område. Anteckning må dock/goras beträffande geno1 

frivi lligt avtal överlå tet områ de, därest till säkerhet för rätten att 

avskilja detsamma inteckning redan fastställt s.Då område avskiljes 

till självständig läg enhet, anses avskiljandet s rättsliga verkan hava 

inträtt den dag, d å inteckningen i protokollet över inteckningsären

den g jordes. 

Avs l å förrättningsmännen inlösning sanspråk p å områ de och anmä les 

ej missnöje med beslutet, skall f örrättningsingenjören ins ända medde

lande om beslutet ti ll domhavanden 1 som i int~ckningsregistret skall 

anteckna, att rätten att avskilja områ det förfallit. 

Har f örrättningsmännens beslut rörande inlösningsanspråk på omr åde 

på grund av mi ssnöjesanmälan und erställt s ägodelningsrätts avgörande, 

skall ordföranden i sagda rätt, efter det tiden för anmälan av miss

nöje med ägode lningsrättens utslag utgåt~, ofördröjligen till dom

havanden insända avskrift av utsla g et och meddelande om, huruvida 

till honom eller lantmäterikontoret anmälts missnöje med utslaget. 

I 
I 

Har missnöje anmälts, skall domhavanden införskaffa utredning om, huru

vida ansökan om ändring av ägodelningsrättens ut slag fullföljt s . Har 

mot ägode lningsrättens ut s lag, genom v ilket i 2 mom. avsett be s lut 

bibehållits i kraft, missnöje icke anmält s e ller har ansökan om änd

ring av ägodelning srättens utslag 9 genom vilket förrättningsmännens 

beslut innehå llande godkännande av inlösningsanspråk p å området upp

hävts, icke fullf öljts, ska ll domhavan den anteckna i i nte cknings

regi stret, att rätten att avskilja området förfallit . 

1 , 

Hö gsta doms tolen sände avskrift av sin dom och s itt utslag beträf

fande inlösningsanspråk p å områ de till domhavanden, som i det fal l, 

att högsta domstolens utslag innehå ller av s lag på inlösningsans pråket, 
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i inteckningsregistret skall anteckna 1 att rätten att avskilja området 

förfallit. 

Efter det område på grund av inlösningsanspråk e~ler frivillig över 

l åte lse avskiljts till självständig lägenhet och avskiljandet anteckna~ 

i jordregistret, skall därom, enligt vad genom förordning närmare staö 

gas, meddelande sändas till domhavanden, som i inteckningsregi ctret 

skall anteckna, att avskiljandet genomförts och att . till säkerhet för 

rätten att avskilja orrl.:Dådet tidigare gjord anteckning förfallit. 

Vad ovan i denna paragraf' är' stadgat om ins ändande av meddelande 

till domhavanden i ddmsagan äger icke tillämpning i det fali, som av

ses i 41 § 5 mom., utan ari~es härvic1 9 då området avskiljeEJ till själv

st~hJig lägenhet 9 avskiljandets rättsliga verkan hava inträtt den dag~ 
aå i 1 mom. avsett begynnelsesammanträde ägde rum. 

63 §. 
Tiå lägenhet eller område av lägenhet enligt denna lag inlö ses i 

legotagarens ägo el l e r då vid förfarande jämlikt denna lag, varvid 

frivillig överlåtelse av lägenheten eller området i legotagarens ägo 

lagts till grund fur behandlingen, beslut om befrielse gives, befrias 

lägenheten och områdot, såframt ej i denna paragraf annorlunda· säges, 

- från att häfta för följande rättigheter och prestationer: 

1) med stöd av int eckning e ller inregistrering e lle r eljest lägen

hoten e ller området oelastande legorätt, ständig besittningsrätt och 

annan därmed jämförlig rätt, likväl icke i 1 § 3 mom. förordningen om 

inteckning i fast egendom avsedd intecknad rätt till inmutning av fyn- , 

dighet eller till andel i inmutning9 

2) intecknad och ointecknad sytningsrätt samt i 5 § landskap s lagen 

den 18 juli 1956 om socialhjälp i landskapet Åland (21/56) avsedd 

rätt att erhålla underhåll ~ 

3) intecknad och ointecknad skogsavverkningsrätt 9 

4) fordran, - rätt till uppbärande av viss avkomst i penningar eller 

varor, ersättningar och kostnader, för vilka lägenheten eller området 

på grund av inteckning eller med stöd av stadgandena rörande ogulden 

köp eskillings rätt e ller andra stadganden utgör underpant eller e ljest 

häftar; samt 

5) till sin natur offentligträttsliga eller i offentligträttslig ord

ning påförda e ller mc;d sådana jämförliga utlagor . 

Såvida jämte lägenhet e'ller område på sätt, varom förmäles i 1 morn., 

i l egotagarens ägo anskaffas sådan byggnad, i v ilken till säkerhet för 

fordringsrätt lösöreinteckning fastställts, är beträffande byggnad ens 

bGfriande från ansvarighet för nämnda fordringsrätt i motsvarande mån . 
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gällande,vad i nämnda moment är sagt. 

Därest på lägenhet eller område, som i enlighet med 1 mom. anskaf

fats i legotagarens ägo, finnes en legotagaren tillhörig inrättning, 

i vilken jämte besittningsrätt till jorden inteckning till säkerhet 

för fordringsrätt fastställts, eller därest dylik legotagaren tillhö

rig inrättning, som till följd av minskning av legoområdet fallit utan 

för det område, som skall inlösas , bortflyttas till lägenhet eller om

råde, som anskaffat s i legotagarens ägo, hänför sig inteckningshava

rens nämnda rätt till den lägenhet eller det område, f30ID anskaffats i 

legotagarens ägo, dock icke i det fall 1 att l ägenheten elle-r området 

i enlighet med 5, 6 e ller 8 mom. läilli'1.ats att belast_as med sådan i sag

da lagrum avsedd rätt, till säkerhet för vilken inteckning eller in

registrering fastställts eller för vilken lägenheten eller · området ut

gör pant utan inteckning. 

Därest pä lägenhet eller område, som i enlighet med 1 mom. anskaf

fats i le~otagarens ägo, finnes annan än legotagaren tillhörig, i 3 

mom. avsedd inrättning och anskaffas även denna i legotagarens ägo, är 

beträffande inrättningens befriande från ansvarighet för intecknad 

fordringsrätt i motsvarande mån gällande 1 vad i 1 mom. är sagt. 

Hava sakägarna överenskommit om att för lägenhet , område, byggnad 

eller i fall, som avses i 4 mom., inrättning skall erläggas en köpe

eller löseskilling, som är lägre ~n det på i 30 § 1 mom. stadgade 

grunder beräknade skäliga gängse priset, och anse förrättningsmännen 

att lägenhetens, byggnadens eller inrättningens pris eller värdet av 

den del av lägenheten, som förblir i jordägarens besittning, och lä

genhe tens pris tillsammantagna icke förslå till att svara för i 1 mom. 

3-5 punkterna samt 2 och 4 mom. i denna paragraf avsedda rättigheter 

och prestationer, befrias ej lägenheten, området., byggnaden eller 

inrättningen från dem. 

Hava sakägarna i enlighet med 5 mom. överenskommit om att för lägen

heten eller området erlägga ett pris, s om är lägre än det skäliga gäng

se priset, och skulle priset enligt förrättningsmännens prövning icke 

förslå till att häfta för den ersättning, som till följd av att i 

1 mom. 1 punkten avsedd rätt förfallit skall beräknas enligt 64 § 1 

mom., befrias icke lägenheten eller området från att häfta för sagda 

rätt. . \ 

Därest rätt till sytning eller underhåll till följd av att område 

befrias från densamma komme att äventyra den för jordägaren återståen

de stomlägenhetens bärkraft, skola f örrättningsmännen medelst beslut 

befria stomlägenheten från ansvarighet för sagda rätt. Då stomlägen-
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heten befriats från ansvarighet, blir även jordöverlåtaren fri från 

skyldigheten att erlägga sytning eller underhål'l. 

Utan hinder av vad ovan i denna :paragraf är stadgat, skola förrätt

ningsmännen i det i 41 § 4 mom. avsedda fallet befria den frivilligt 

överlåtna egendomen samt köpeskillingen härför frän att häfta för de 

rättigheter och :prestationer, som avses i denna :paragrafs 1 mom. 1-4 
punkterna ~amt i 2 och 4 mom., ävensom för :prestationer, som med stöd 

av inteckning elle:r •.enligt i fasti gh etsintecknings-protokollet eller 

i förteckningen över utmätta. fasti gheter gjord anteckning belasta e

gendomen och avses i 1 mom. 5 :punkj:;en, därest innehavarna av rättig

heter, som med stöd av inteckning eller -inregistrering eller enligt i 

intecknings:protokollet eller i förteckningen över utmätta fastigheter ' 

gjord anteckning belasta egendomen, innehavarna av rättigheter_, som 

åtnjuta :panträtt för ogulden köpeskilling, och innehavarna av rättig

heter, som före beslutets fattande kommit till _för1njittningstil:äiii-ren-s · 

känne_dom• som 'belEtsta lägennef ·e-ile~ - område utan inteckning dch in ... 

regis!;reri~g :och som avses i 1 mom ~ j_ och 2 :punkterna~· lämnat sitt 
, " . . . . " ,. " " . I . 

. medgi vi;lrtde :tilJ. Vede1,.;börande · l~ge,nhots eller omrades eller byggnad s 

eller inrät t !_iin'gs samt kö:peskillinc;s . befriande från besvären och öve~ 
låta;~n fo~r:bu~di t s i g att svara för utan inteckning eller inr'egi s-t_re-

. ;·. '· . ' 

ring gälla.r;_de nyttjande- och sytningsrätt samt rätt till underhåll, 

från vilka l ägenhet eller område eller ock byggnad eller inrät tning 

samt m:peskilling befrias. Områ.le och köpeskillingen härför må bef~ias 
. . 

från att häfta för ovan avsedda rättigheter och :prestationer även i 

det fall~ att medgivande av innehavarna av i 1 mom. 2-4 :punkterna av~ 

sedda samt intecknade och i :protokollet över inteckningsärenden för 

fastighet eller i förteckningen över utmätta fastigheter antecknade, 

i 1 mom. 5 :punkten av-sedda rättigheter icke 

ningsmännen, sedan de berett de innehavare av rättigheter, vilkas ad-

re ss är känd och vilkas hörande icke föranleder menligt dröjsmä l med 

förrättningens forts~ttandet tillfälle att yttra sig, :pröva, att vär

det av den lägenhetsde l, som förblir i ägarens besittning, antingen 

ensam eller möjlig en i gemensamt ansvar med andra fastigheter uppen

bart förslår till att häft a för dessa rättigheter och :prestationer. 

Fastighet eller område må likväl icke befrias från att häfta för i 

1 § 3 mom. förordningen om inteckning i fast egendom avsedd intecknad 

rätt till inmutnihg av fyndighet eller till ande l i inmutning. 

Då beträffande jordägare eller innehavare av skogsavverkningsrätt 

Vägande ekonomiska skäl det :påkalla1 må förrattningsmännen medelst 

beslut bibehå lla lägenhet eller områ de, som skall inlösas i leg otaga-

\' 
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rens ägo, belastande skogsavverkningsrät 't . i kraft . till den del den 

ej äventyrar utövandet av bestående skogsbruk på lägenheten. 

64 §. 
Befrias lägenhet eller område fr å n ansvarighet för i 63 § 1 mom. 

1 punkten avsedd rätt, erlägges till innehavare av annan rätt än den,·· 

som utgör grunden för inlösen, en ersättning, vars belopp motsvarar 

den förfallna rättighetens kapitalvärde. Detta värde fastställes på 

grundvalen av den å rsinkomst rättigheten beräknas hava inbringat, en

ligt vad för motsvarande fall annorstädes särskilt är stadgat • 

Grundar sig i 1 mom. avsedd rätt på avtal , som beträffande bo

ställsjord ingåtts med innehavare av präst-,kantororganist-, kantors

eller organisttjänst högst för dennes besittningstid, erlägges till 

honom eller hans rättsinnehavare ur församlingens dispositionsfond i 

årlig ersättning ett belopp, motsvarande en årlig ränta på område ts 

pri·s., beräknad till två procent lägre än Finlands Banks l ägsta dis

kontränta, dock icke mera än den rena avkomst han från området dit

tills årligen njutit. 

Har lägenhet eller område och köpeskilling för lägenhet eller om

r åde jämlikt 63 § 8 mom. med rättsinnehavarens medgivande befriats fr2 

ansvarighet för i -1 mom. avsedd rättighet, må i sagda moment nämnd er

sättni ng icke bestämmas att utgå försåvitt ej annorlunda överenskom

mits eller av förhållandena annat föranledes; 

65 § .. 

Såframt icke i 63 § 1 mom. 2 punkten nämnd sytningsrätt eller rätt 

till underhåll lämnas att belasta stomlägenheten, erlägges åt rätts

innehavaren en enligt prisnivåns avsevärda stegring eller sänkning i 

motsvarande grad förhöjd eller sänkt ersättning ur landskapsmede l en-

ligt vad genom riksförordning stadgas, I stället för denna ersättning 
1 

må åt rättsinnehavaren, där denne så önskar, erläggas en engångsersätt! 

ning, motsvarande kapitalvärdet av sagda rätt. 

Förrättningsmännen böra bestämma kapitalvärdet av i 1 mom. nämnd 

sytr1·'lgsrätt och rätt till underhåll för verkställande av den i 70 § 

2 mom. avsedda innehå llningen. Detta kapitalvärde beräknas på grund

valen av den årsinkomst rättigheten inbringat. Vid kapitalvärdets be

stämmande skall lända till efterrättelse, vad för motsvarande fall 

annorstädes särskilt är stadgat. 

Jämlikt 63 § 8 mom. lägenhet eller område och köpeskilling för lä

genhet eller område med rättsinnehavarnas medgivande eller, då fråga 

är om område;, på grund av förrättningsmännens prövning befriats från 

ansvarighet f ör i -1 och 2 m~m. avsedd rätt, må i sagda 1 mom. nämnd 

I 
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ersättning icke bestämmas att utgå 1 därest . ej annorlunda överens-

kommits eller av förhå llandena annat föranledes. 

67 §. 
Sedan förrättningsmännen vid syneförrättning fattat beslut, skola 

de i fall, då läg enhet, områ de, byggnad eller inrättning jämlikt 63 § 

befriats frå n ansvarighet för rättigheter, vilka belastat sagda egen

dom i stöd av inteckning, inregistrering eller utan inteckning gällan 

de panträtt, eller i vilka i inrättning beviljad inteckning enligt 

sagda paragrafs 3 mom. kommit att g älla fastighet, som anskaffats i 

legotagarens ägo 1 till domhavanden i Ålands domsaga därom sända med-
, 

delande, vari särskilt bör nämnas, huruvida beslutet underställts 

ägodelningsrättens prövning 1 med undantag av i 6 mom. nämnda fall, 

för anteckning i : 

I 
:~ 

1) fastighetsinteckningsprotokollen beträffande lägenhet, områ Q_e 

och inrättning, då de befriats från ansvarighet för intecknade rättig~ 

heter, ell'er lägenhet och område fö r ogulden köpeskilling eller för 

sådan rättighet, som i stöd av utan int eckning gällande panträtt be

l astar lägenheten ell er området och varom stadgats" att anteckning 

bör göras i sagda protokoll, eller dä i inrättning fastställd i nteck

ning kommit att gälla lägenhet eller område, som anskaffats i l ogota

garens ägo; 

2) lösöre int eckningsprotokolle t b e träffande byggnad; 

3) leg oregistret beträffande lägenhet och område, då de befriats 

från inregistrerad leg orätt ; samt 

4) förteckning en över utmätta fastigheter beträffande l ägenhet och 

område, då de befriats från ansvarighet för sådana rättigheter, om 

vilka stadgats, att anteckning bör göras i sagda förteckning . 

Då i 1 mom4 avsedd anteckning om befrielse fr å n ansvarighet för 

gravationer gjorts 1 skall till säkerhe t för ifrågavarande rätt fast

ställd inte ckning elle r inreg istrering e ller utan inteckning g ällande 

panträtt i motsvarande mån anses hava förfallit, varom likaså anteck

ning bör göras i v e derbörande protokoll, l egoregi ster eller förteck

ning över utmätta fastigheter. 

Då rätt, som belastar i legotagarens ägo anskaffad, i 63 § nämnd 

ogendom i stöd av inteckning, inregistrering e lle r panträtt för ogul

den köpeskilling eller s å dan utan inteckning gällande panträtt, varom 

föreskrivits införande av anteckning i protokollet över inteckning s

äre nden för fasti gh et eller i förteckningen över utmätta fasGigheter, 

jämlikt stadgandena i sagda lagrum l ämnats att fortfarande belasta i'

frågavarande egendom, skall därom särskilt nämnas i meddelande, som 
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enligt 1 mom. b9r insändas. 

Beträffande insändande av meddelanden angående ägodelningsrätts 

och högsta domstolens avgöranden, vilka gälla i d~nna paragraf av

sedda gravationer 1 liksom beträffande domhavandens skyldighet att an 

skaffa utredning angående fullföljande· av ändringssökande gälle, vad 

i 62 § 3 mom. är stadgat. Efter erhållet meddelande skall domhavande~ 

ifall anteckning om gravation gjorts i fastighetsprotokollet, om sag

da domstolars avgöranden införa anteckning i inteckningsregistret 

samt i andra fall på motsvarande sätt i lösöresinteckningsprotokollet 

legoregistret eller förteckningen över utmätta fastigheter. 

Sedan områdets avskiljande till självständig lägenhet blivit in

fört i jordregistret, skall• enligt vad genom riksförordning närmare 

stadgas, meddelande därom sändas till domhavanden, som i det fall, 

att i 1-3 mom. avsedd anteckning rörande området gjorts i fastighets- . 

inteckningsprotokollet, på det registerkort, som för inteckningsre

gistret skall uppgöras för den av området bildade lägenheten, och i 

annat fall på motsvarande sätt antingen i legoregistret eller i för

teckningen över utmätta fastigheter skall införa anteckning därom, at 

be~räffande området gjord anmälan om befrielse ~rån gravationer eller 

om att någon rättighet lämnats att belasta området eller att i in

rättningen fastställd inteckning överförts att belasta området gäller 

den bildade lägenheten. 

Då lägenhet eller område befrias från ansvarighe~för sådan rätt, 

som belastar lägenheten eller området på grund av utan inteckning 

gällande panträtt och varom icke stadgats, att anteckning skall in

föras i fastighetsinteckningsprotokollet eller i förteckningen över 

utmätta· fastigheter, må beträffande befrielsen till den del i 1 mom. 

nämnd anmälan icke insändas, därest fråga icke är om ogulden köpe

skilling. Anmälan insändes ej heller beträffande befrielse från i 63 

§ avsedd ansvarighet av i 41 § 5 mom. avsett område , som inlösts 

från samfällt område. 

70 §. 
Anskaffningspris, som erlägges genom landskapets förmedling för 

genom beslut av myndighet inlöst och medelst vid inlösningsförfarande 

till grund för behandlingen lagd frivillig överenskommelse överlåten 

lägenhet eller område, häftar för i 64 § 1 mom. avsedd ersättning, i 

63 § 1 mom 5 punkten avsedda utlagor ävensom för sådan i 63 § 1 mom. 

4 punkten avsedd fordran, . rätt att uppbära viss avkomst i penningar 

eller varor, ersättningar och kostnader, för vilka lägenheten eller 
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området häftade på grund av inteckning e ller ogulden köpeskilling 

eller annan utan inteckning gällande panträtt, och tillkommer motta

gare av ersättning samt borgenär samma rätt till anskaffningspriset, 

som de tidigare hade till lägenheten eller området. Löseskilling, vic 

vars erläggande enligt 41 § 5 mom. landskapets förmedling anlitas, hE 

tar likväl endast för i 64 § 1 mom. avsedd ersättning. 

Av lägenhets eller områdes i 1 mom. nämnda anskaffningspris inne

hålles till landskapet i 65 § avsett kapitalvärde av ersättningen. 

Då anskaffningspriset för lägenhet eller område komme att häfta 

för sådana i 1 mom. avsedda utlagor~ fordringar, rätt att uppbära 

viss avkomst i penningar eller varor, ersättningar eller kostnader, 
I 

för vilka den fastighet utgör pant, från vilken ifrågavarande lägen-

het avskilts eller område inlösts eller överlåtits, äger landskapsst~ 

relsen i det fall att nämnda fastighets övriga del antingen för sig 

eller tillsammans med i gemensamt pantansvar måhända stående andra 

fastigheter uppenbart förslår till att svara för beloppet av dessa 

utlagor, fordringar, rättigheter, ersättningar och kostnader, befo

genhet att befria anskaffningspriset från ifrågavarande ansvar och 

erlägga priset åt jordöverlåtaren, s åvitt enligt denna lag därtill 

icke annat hinder föreligger. Därestanskaffningspriset i enlighet 

med det ovan sagda icke befrias frå n sagda ansvar och panträttens in

nehavare icke heller avstår från sin rätt att utfå betalning ur an

skaffningspriset eller därest av anskaffningspriset med stöd av 2 mom l 

innehållits kapitalvärdet av sådan sytningsrätt eller rätt att erhåll~ 

underhåll, som belastat den fastighet, från vilken lägenheten avskilt ! 

eller område inlösts eller överlåtits, har den, från vilken lägenhe- ' 

ten eller området inlösts eller genom frivillig överlåtelse erhål

lits, rätt att i den ordning, som om tvistemål är stadgad, utsöka det 

belopp som av anskaffningspriset använts till sådan betalning av den, 

som dragit nytta på hans bekostnad~ 

73 § . 
För sådana fordringar, ersättningar, kostnader och utlagor, vilka 

uppkommit före inlösen eller före öv erlåtelse, som träffats me dels 

vid inlösningsförfarande till grund för handläggningen lagd frivillig 

överenskommelse, och för vilka, enligt vad därom särskilt är stadgat, 

lägenhetens eller områdets ägare eller innehavare vid respektive tid

punkt svarar, ansvarar icke legotagaren och, me d undantag för det i 

72 § omförmälda fallet, ej heller landskapet. 

Lägenhet eller område, som överlå·ci ts medelst vid inlösning sför

farande till grund för handläggningen lagd frivillig överenskommelse 

och för viJ,ka köpe skilling icke erlagts genom landskapets förmedling, 
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svarar, utan hinder av stadgandena i 1 _mom., även efter inlösnings

förfarandet för de rättigheter och prestationer, i fråga om vilka lä

genheten eller området och köpeskillingen för dem i enlighet med 63 

§ 8 mom. icke befriats från ansvarighet. På samma sätt svarar l andska, 

pet för den skada_, som åsamkas rättsinnehavaren på grund C}V att över-
• 

l åtaren befinnes vara oförmögen att uppfylla den förbindelse, som han 

enligt sagda lagrum iklätt sig. Har landskapet erlagt skadeersättning, 

äge landskapet rätt att av lägenhetens eller områdets överlåtare in

driva ersättningens belopp jämte fem procents årlig ränta. 

75 § . 
Avskiljande och omlJildande till lägenhet av i legotagarens äg o 

inlöst och medelst vid inlösningsförfarande till grund för handlägg

ningen lagd frivillig överenskommelse överlåtet område från såsom l ä

genhet i jordregis tret antecknad fastighet skall försiggå genom styck

ning. 

Har fastighet, från vilken områ de på i 1 mom, omförmält sätt an

skaffas i legotagarens ägo, icke tidigare påförts mantal, skall vid 

styckningsförrättningen sådant påföras det område, som avskiljes, 

med iakttagande i motsvarande mån av vad om fastställande av mantal 

för område, som icke ombildats till lägenhet, enligt 76 § är gällande. 

Av område må bildas en enda l ägenhet, även om det omfattar delar 

av flere till samma by hörande fastigheter, vilka äro av olika natur 

eller höra till olika hemmansnummer, eller jämte dylik del en eller 

flere fastigheter sås om helheter eller enbart hela fastigheter •. Höra 

till ny lägenhet ägor från två eller flere hemmansnummer, bildas där

av nytt hemmansnummer av skattenatur. 

Hör till område del av fastigheternas samfällda jord - eller 

vattenområde, fastställes mantalet i fråga om de ägor, som skola av

skiljas från det samfällda området, enligt i 76 § 1 mom. förutsatta 

grunder, och må fastigheternas mantal lämnas oförändrade. De ägor:! 

som skola avskiljas från det samfällda området, må införlivas med ny 

lägenhet, som bildas av enskilt område på fas tigheten , eller med ti

digare förefintlig lägenhet även på så sätt, att ägorna, utan att av 

dem bildas en lägenhet, tagas i beaktande vid fastställandet av den 

nya lägenhetens mantal eller att den tidigare lägenhetens mantal hö

jes. Är värdet av de ägor, som skola avskiljas från det samfällda 

området, ringa i jämförelse med värdet av de övriga områden, som sko

la införlivas med den nya lägenheten eller med värdet av den tidiga

re __ lägenheten, _ må införlivandet verkställas utan att dessa ägor be

aktas vid fastställandet av den nya lägenhetens mantal eller utan 
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höjning av den tidigare lägenhet ens mantal .• På samma sätt skall för-
• 

faras, då förmåner och andelar tilldelas eller anslutas till den nya 

eller den tidigare l ägenheten. I styckningsinstrumentet skola i fall, 

som avses i detta moment, antecknas de fastigheter, t ill vilka det 

samfällda området hört, och deras andelar i detta. Dessa anteckninga 

föras likväl icke, då fråga är om i 41 § 5 mom. avsett samfällt om

råde. 

Utgör område del av två eller flera hemmansnummer, som icke av

skilts genom storskifte, verkställas styckningen sålunda, att det be

räknas, huru stor del det område, .som skall avskiljas, utgör av ifrå

gavarande, från varandra icke avskilda fastigheter, varefter på grund 

av det sålunda erhållna relationstalet den nya lägenhetens mantal 

fastställes. Samtidi&t minskas i motsvarande grad de tidigare före

fintliga fastigheternas mantal., vart och ett i den proportion, i 

vilken mantalen stå till varandra. Av den nya lägenheten bildas ett 

hemmansnummer av skattenatur. 

Har fiskelägenhet tilloelats flera fastigheters ande l ar i samfällt 

vatten, bildas av ägorna och vattenandelarna v id styckning en enda 

lägenhet, oberoende av huruvida vattenandelarna tillhöra samma by som 

ägorna. Beträffande vattenandelarna skall härvid i tillämpliga delar 

lända till efterrättelse, vad i 31 kap. l agen om skifte är stadgat 

om överförande av till lägenhet h örande ande l från en lägenhet till 

en annan. Tillhöra ägorna och vattenandelarna olika hemmansnummer 1 

bildas av den nya lägenheten nytt hemmansnummer av skattenatur. 

För i denna paragraf förutsatta åtgärder är samtycke av i 344 § 

lagen om skifte åsyftade rättsinnehavare icke erforderligt. 

Denna l ag träder i kraft den 1 juli 1963. 

Vad i 1 § är stadgat beträffande inlösningsrätt till områ de, som 

utarrenderats för gårdsbruk e ller fiske eller huvudsakligen till bo

stadsområde och som ej är bebyggt med bostadsbyggnad, tillämpas även 

på legoområden, för vilkas vidkommande inlösningsanspråk ej fram

ställts e ller i fr åga om vilka inlösningsanspråket före denna lags 

ikraftträdande genom laga kraft vunnet beslut förkastats, under för

utsättning, att legoförhå llandet vid lagens ikraftträdande fortfaran

de består, e ller, om legoförhållandet härvid icke längre är gällande, 

att l egoområdet är i den tidigare ägarens besittning och denna för 

områdets del icke vidtagit åtgär~or, som avse att odla eller bebygga 

området, eller andra sådana åtgärder. I ovan avsedda fall bör inlö s 

ningsanspråk, i enlighet med vad genom land skapsförordning närmare 
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stadgasl framställas inom sex må nader från denna lags ikraftträdande 

-----------
Mariehamn, den 22 november 1962 .• 

På 

Lantråd 
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