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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen anser att det är viktigt att stöda ungas möjligheter till förvärv 

av den första bostaden. I detta syfte föreslår landskapsstyrelsen att bestämmelserna om 

bostadssparande skall ändras så att tecknandet av bostadssparavtal för detta ändamål 
kan erbjudas dem på liknande villkor som ges i riket. Detta föreslås ske genom att 

riksförfattningarna om bostadssparpremie och om räntestöd för förvärv av ägarbostad 

görs tillämpliga i landskapet genom en s.k. blankettlag. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1. Allmänt om bakgrunden till förslaget 

Landskapsstyrelsen överlämnade den 6 april 1993 till lagtinget en framställning 

med förslag till ändrad lagstiftning vid bostadsförvärv (framst. nr 23/1992-93) vilken 
med vissa ändringar bifölls av lagtinget den 28 maj 1993. Republikens President har 

emellertid :förordnat att landskapslagen skall förfalla. Presidentens skrivelse med 

meddelande om att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksför

fattningar angående stöd vid förvärv av bostad förordnats förfalla lyder som följer: 

"Till Ålands landskapsstyrelse 

Ålands lagting har den 28 maj 1993 fattat beslut om antagande av land

skapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar an

gående stöd vid förvärv av bostad. Genom lagtingsbeslutet har rikets lag och 

förordning om bostadssparpremier samt rikets lag och förordning om ränte

stödslån för anskaffande av ägarbostad antagits att gälla i landskapet med 

vissa avvikelser som anges i lagtingsbeslutet. De förvaltningsuppgifter som 

enligt dessa författningar ankommer på rikets myndigheter skall i landskapet 

handhas av landskapsstyrelsen. Enligt 18 § 7 och 1J punkten självstyrelse

lagen för Åland har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om bostadspro

duktion och socialvård. 

Lagtingsb<>h~Jutet innehåller vissa av Ålandsdelegationen och högsta 

domstolen påtalade brister, vilka dock inte föranleder anmärkning från 

behörighetssynpunkt. Däremot skall landskapslagen enligt dess 5 § tillämpas 

på bostadssparavtal som ingåtts den 1 januari 1993 och därefter. Enligt 

ikraftträdelsebestänunelsen upphävs landskapslagen om bostadssparpremier 

och landskapslagen om räntestöd för förvärv av ägarbostad, dock så att dessa 

lagar skall tillämpas på bostadssparavtal som ingåtts före den 1 januari 1993. 

Genom lagtingsbeslutet försämras bostadssparamas villkor i vissa avseenden. 

Då lagtingsbeslutet har retroaktiv verkan kan det innebära ett ingrepp i 

äganderätten som är tryggad enligt 6 § regeringsfonnen. Eftersom lagstift

ningsbehörigheten i fråga om avvikelse från grundlag enligt 27 § 1 punkten 

ajälvstyrelselagen hör till riket, har lagtinget överskridit sin behörighet. 

Med hänvisning till det ovan sagda har jag, sedan Ålandsdelegationen 

avgivit sitt yttrande i saken och efter att ha inhämtat utlåtande av högsta 

domstolen, med stöd av 19 § 2 mom. självstyrelselagen för Åland beslutat 
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förordna att landskapslagen skall förfalla, vilket Landskapsstyrelsen härmed 

meddelas för kännedom. 

Helsingfors, i statsrådet den 1 oktober 1993 

2. Syftet med förslaget 

Republikens President· 

Mauno Koivisto 

Justitieminister Hannele Pokka" 

Genom förslaget beaktas Republikens Presidents skrivelse av den 1 oktober 1993 

som citerats ovan. Förslaget överensstämmer i övrigt till syfte och innehåll med den 

landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd 
vid förvärv av bostad som lagtinget den 28 maj 1993 beslöt att anta. 

1.andskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 
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LANDSKAPSLAG 
.om tillämpning i l~ndskapet Åland av vissa riksförfattningar 

angående stöd vid förvärv av bostad ' 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Med de avvikelser som anges i denna lag skall följande riksförfattningar tillämpas 

i landskapet Åland: 

a) lagen om bostadssparpremier (FFS 1634/92), 

b) förordriiiigen om bostadssparpremier (FFS 1636/92), 

c) lagen om räntestödslån fqr anskaffande av ägarbostad (FFS 639/82) samt 

d) förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (FFS 672/82). 

Ändring av de i 1 mom. nämnda författningarna gäller i landskapet om inte annat 

följer av bestämmelserna i denna lag. 

Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighetsområde besluta att bestämmel

ser som med stöd av ovan angivna författningar utfärdats av riksmyndighet skall 

tillämpas i landskapet Åland antingen i oförändrad lydelse eller med ändringar. 

2 § 

Landskapet betalar räntegottgörelse till en penninginrättning som beviljat i denna 

lag avsett räntestödslån för anskaffande av ägarbostad. De förvaltningsuppgifter som 

enligt 1 § ankommer på rikets myndigheter skall i landskapet handhas av landskapssty

relsen. 

De uppgifter som i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad och i för

ordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad ankommer på kommun skall 

i landskapet handhas av landskapsstyrelsen. 

Hänvisas i de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna till bestämmelser i rikslagstift

ningen vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna anses avse 

bestämmelserna i landskapslagstiftningen. 

3 § 

Beslut som fattats av landskapsstyrelsen med stöd av denna lag kan inom 30 dagar 

överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. 

Besvär får inte sökas såvitt gäller ändamålsenligheten i beslut som fattas av land

skapsstyrelsen. Över lagligheten av beslut fattat av Jandskapsstyrelsen får ändring sökas 

genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. 
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4§ 

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag ut
färdas vid behov genom landskapsförordning. 

5 § 

Denna lag träder omedelbart i kraft. 
Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen om bostadssparpre

mier (16/82) och landskapslagen om räntestödslån för förvärv av ägarbostad (29/83), 
dock så att bestämmelserna tillämpas på bostadssparavtal som ingåtts innan denna lag 
trätt i kraft. 

Landskapsstyrelsen kan bevilja att bestämmelserna om bostadssparavtal i enlighet 
med bestämmelserna i denna lag skall tillämpas även avseende sparande som inletts 
innan lagen trätt i kraft. 

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Mariehamn den 16 november 1993 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 
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Lag 
om bostadssparpremier 

Given i Helsingfors den 30 december 1992 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1 § 

Mål 

För förbättrande av unga människors möj
ligheter att skaffa sig en första ägarbostad och 

·för främjande av bostadssparandet kan bo
stadssparavtal enligt denna lag ingås. 

Angående statligt räntestöd för lån som 
beviljas på grundval av bostadssparavtal gäller 
lagen om räntestödslån för anskaffande av 
ägarbostad (639/82) samt de stadganden och 
bestämmelser som meddelas med stöd av den. 

2§ 

Bostad 

Med bostad avses i denna lag minst hälften 
av de aktier eller andelar som medför rätt att 
besitta en bostadslägenhet eller minst hälften 
av ett egnahemshus. 

3§ 

Krav på bostadsspardepo11e111e11 

Bostadsspardeponent kan den bli som innan 
deponerandet inleds har fyllt 18 men inte 31 år. 
Makar kan tillsammans bli bostadsspardepo
nenter trots att den ena maken har fyllt 31 år. 

En person som tidigare har ägt' 'en bostad 
kan dock inte bli bostadsspardepönent. Om en 
person vederlagsfritt har fått en kvotdel av en 
bostad i sin ägo, anses han inte ha ägt en 
bostad. 

4§ 

Bostadssparavtal 

Med bostadssparavtal avses ett avtal mellan 
en bostadsspardeponent och en penninginrätt
ning, i vilket bostadsspardeponenten förbinder 

RP 273/92 
~'liUB 13/92 

sig att på ett bostadssparpremiekonto göra 
depositioner för anskaffning av en första ägar
bostad och i vilket penninginrättningen och 
bostadssparcleponenten avtalar om ett recipro
citetslån. En ny person som uppfyller kraven i 
3 § kan innan den sista depositionen görs 
ansluta sig till bostadssparavtalet. 

Med penninginrättning avses i denna Jag ett 
sådant kreditinstitut som tar emot depositioner 
från allmänheten. 

5§ 

Egen sparande! 

På bostadssparpremiekontot skall under 
minst åtta. kalenderkvartal göras en deposition 
om vars minimi- och maximistorlek stadgas 
genom förordning. Det sammanlagda beloppet 
av depositionerna samt den ränta och tiiläggs
ränta som betalas på dem skall motsvara 20 
procent av bostadens köpesumma eller anskaff
ningspris. Tilläggsräntan beaktas då beräknad 
fram till den tidpunkt då rcciprocitetslånets 
storlek avtalas. 

Bostadsspardeponenten kan med penningin
rättningen avtala om att för finansieringen av 
bostaden används även andra medel än de som 
deponerats på bostadssparpremiekontot. Det 
sammanlagda depositionsbeloppet kan därvid 
också vara mindre än den procentandel som 
stadgas i I mom. Andra medel än sådana som 
deponerats på bostadssparpremiekontot bca k
tas inte när reciprocitetslånets storlek uträknas. 

6§ 

Krav på den bostad som förvärvas 

Den bostad som förvärvas med hjälp av ett 
bostadssparavtal skall vara belägen i Finland. 
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Med hjälp av ett bostadssparavtal kan inte 
förvärvas en bostad där bostadsspardeponen
ten faktiskt bor redan före köpet, om inte 
boendet baserar sig på ett hyresförhållande 
eller om inte deponenten har förvärvat bosta
den av sina föräldrar. 

Vad 2 mom. stadgar om bostadsförvärv som 
baserar sig på ett hyresförhållande tillämpas 
dock inte om bostaden redan före ingåendet av 
hyresavtalet helt eller delvis var i deponentens 
bruk. 

7§ 

Ränta och tilläggsränta på bostads
spardepositioner 

På bostadsspardepositioner betalar pen
ninginrättningen en ränta som är .lika stor som 
den maximinivå som 33 § 2 mom. inkomstskat
telagen (1535/92) stadgar för skattefri deposi
tionsränta. Dessutom betalar penninginrätt
ningen på depositioner från det år deponeran
det inleds och därefter för högst fem kalenderår 
en årlig tilläggsränta som avta!as i bostads
sparavtalet. Tilläggsräntan skall dock vara 
minst 2 och högst 4,5 procer.t om året. 

Tilläggsräntan betalas efter att bostadsspar
deponenten har uppfyllt villkoren i bostadsspar
avtalet och köpebrevet för bostadeil har upp
rättats eller byggnadstillsynsmyndigheten har 
förrättat slutsyn som galler godkännande av 
den bostad som deponenten byggt eller låtit 
bygga. 

8§ 

Sammanslagning eller uppdelning av 
bostadssparavtal 

Om två ursprungligen särskilda bostadsspar
avtal sammanslås eller en bostad annars för
värvas på grundval av särskilda avtal, beaktas 
vid beräkningen a.v recipröcitetslåncts storlek 
depositionerna för varje kalenderkvartal högst 
till ett belopp som motsvarar det stadgade 
maximibeloppet. 

Bostadsspardeponenter som ingått ett ge
mensamt bostadssparavtal kan med penningin
rättningen avtala om att depositionerna skall 
delas upp. Varje deponent har då rätt att ingå 
ett eget bostadswaravtal och fortsätta deposi
tionerna förutsatt att han inte i samband med 
att depositionerna delas upp lyfter medel för 
något annat ändamål. Om makar delar upp sitt 
gemensamma bostadssparavtal kan vardera 

maken skaffa sig en bostad på grundval av det 
egna avtalet först efter lagakraftvunnen äkten
skapsskillnad. 

9§ 

Bostadssparavtal som upphör att gälla 

Ett bostadssparavtal upphör att gälla och 
bostadsspardeponenten har inte rätt till lån 
enligt avtalet, om . 

I) bostadsspardeponenten lyfter medel som 
deponerats på bostadssparpremiekontot eller 
upplupna räntor innan han uppfyllt villkoren i 
bostadssparavtalet och innan köpebrevet för 
bostaden har upprättats eller byggandet inletts, 
eller om 

2) bostadsspardeponenten under spartiden' 
skaffar sig en bostad mot vederlag innan minst 
hälften av depositionsposterna enligt det gäl
lande bostadssparavtalet har deponerats. · 

10 § 

Skattefrihet 

En deposition enligt denna lag eller en före 
skatteårets utgång deponerad del av en sådan 
deposition anses inte som skattepliktiga till
gångar, och ränta eller tilläggsränta som pen
ninginrättningen betalar för en sådan deposi
tion är inte skattepliktig inkomst vid inkomst.;c • 
och fönnögenhetsbeskattningen. För räntan 
och tilläggsräntan skall inte heller betalas 
källskatt enligt lagen om källskatt på räntein
komst (1341/90). 

11 § 

Ann1älningsskyldighet 
'· 

Bostadsspardeponenten skall för kontroll av 
förutsättningarna för räntestöd meddela pen
ninginrättningen sin egen och makens person-.. 
beteckning. Om deponenten med hjälp av ett 
bostadssparavta I förvärvar en kvotdel av er. 
bostad, skall han meddela penninginrättningen 
även bostadens övriga ägares pcrsonbetcck
rnngar. 

Penninginrättningen skall för kontrollen av 
förutsättningarna för räntestöd meddela stats
kontoret personbeteckningarna när räntegott
görelse begärs första gången. 

12 § 

Närmare stadganden 

Om de krav som i denna lag ställs på 
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bostäder och bostadsspardeponenter, om in
gående eller ändring av bostadssparavtal och 
om de allmänna avtalsvillkoren för bostads
sparavtal kan stadgas nännare genom förord
mng. 

13 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 
Genom denna lag upphävs lagen den 19 

december 1980 om bostadssparpremier (862180) 
jämte ändringar. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för
utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Helsingfors den 30 december 1992 

14 § 
Övergångsstadgande 

Bostadsspardeponent kan utan hinder av 3 § 
I mom. även den bli som innan deponerandet 
inleddes inte fyllt 40 år, om bostadssparavtalet 
uppgörs inom ett halvt år efter det lagen trätt 
i kraft. 

På bostadssparavtal som uppgjorts med stöd 
av den lag som upphävts i 13 § 2 morn. 
tillämpas efter att denna Jag trätt i kraft 
fortfarande stadgandena i den upphävda lagen 
sådana de lyder när denna lag träder i kraft. 
Med hjälp av bostadssparavtal kan härvid 
dock även en kvotdel av en bostad förvärvas 
inom de gränser som stadgas i 2 § denna Jag, 
om bostadsspardeponenten och penninginrätt·· 
ningen så avtalar. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Pirjo Rusa11c11 
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Nr 1636 

Förordning 
om b-Ostadssparpremier 

Given i Helsingfors den 30 december 1992 

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets 
verksamhetsområde stadgas med stöd av 5 § 1 mom. och 12 § lagen den 30 december 1992 om 
bostadssparpremier (1634/92): 

1 § 

Bostadssparavtal 

Ett bostadssparavtal skall uppgöras skriftli
gen och det skall innehålla deponeringsvillko
ren. 

I ett bostadssparavtal kan deponentens rätt 
att själv välja den bostad som skall anskaffas 
inte begränsas. 

2§ 

A !lmänna avtalsvillkor 

I ett bostadssparavtal skall ingå bestämmel
ser om hur beloppet och lånetiden för det 
reciprocitetslån som beviljas på grundval av 
avtalet fastställs samt om den referensränta 
som används för fastställande av räntan på 
räntestödslånet. Penninginrättningen kan i bo
stadssparavtalet införa en bestämmelse om det 
högsta deponeringsmål, enligt vilket deponen·
ten är berättigad att få lån. 

I bostadssparavtalet skall avtalas om grun
derna för hur de säkerheter bestäms som krävs 
för beviljande av reciprocitetslånet. Penningin
rättningen kan senare under spartiden kräva 
ytterligare säkerheter endast om värdet av den 
överenskomna säkerheten väsentligt sjunkit. 
Penninginrättningen skall utan dröjsmål under
rätta deponenten om detta. 

När ett bostadssparavtal ingås skall pen
ninginrättningen för bostadsspardeponen~ 
klargöra de allmänna avtalsvillkor som gäller 
deponentens rättigheter i avtalsförhållandet 
och som är av väsentlig ekonomisk betydelse 
för deponenten. 

3§ 

Överföring av bostadssparavtal och betalande av 
tilläggsränta 

Om ett bostadssparavtal under deponerings
tiden överförs till en annan penninginrättning, 
ansvarar den mottagande penninginrättningen 
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även för den tilläggsränta som influtit till dess 
att depositionen överförs. 

4§ 

Krav på bostadsspardeponenten 

Som sådan bostad _som avses i 3 § 2 mom. 
lagen om bostadssparpremier anses även en 
bostad som en person äger utomlands. 

Också en utländsk medborgare kan bli bo
stadsspardeponent. 

5§ 

Depositionernas storlek 

Beloppet av de depositioner som görs på ett 

Helsingfors den 30 december 1992 

bostadssparprerniekonto kalender kvartalsvis 
skall uppgå till minst 1 000 mark och högst 
12 000 mk. 

6§ 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 
januari 1993 och genom den upphävs förord
ningen den 19 december 1980 om bostads
sparpremier (863/80) jämte ändringar. 

På bostadssparpremier som betalas efter att 
förordningen har trätt i kraft tillämpas fortfa
rande den upphävda förordningens 3 §, i den 
form den har då denna förordning träder i 
kraft. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Pirjo Rusanen 

2 420476P 



Lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (FFS 639/82) 

1 § 

Penninginrättning som står under offentlig tillsyn kan för finansiering av an

skaffande eller byggande av ägarbostad bevilja lån för vilka staten betalar räntegott-· 

görelse till penninginrättningen. I denna lag benämns dessa lån och räntestödslån. · 

2 § 

(FFS 1635/92) Som räntestödslån kan godkännas ett i bostadssparavtal enligt lagen 

om bostadsparpremier (FFS 1634/92) angivet lån eller en del därav. Räntegottgörelse 

kan dock inte betalas om låntagaren med stöd av någon annan lag än denna har 

beviljats lån eller av statens medel erhåller räntestöd för samma ändamål. 

Vad som i denna lag stadgas om bostad tillämpas på motsvarande sätt även på 

sådan kvotdel av bostad son1 avses i lagen om bostadssparpremier. 

En bostad kan vid varje tillfälle vara föremål för endast ett räntestödslån. Makar 

kan beviljas endast ett räntestödslån. Som ett enda räntestödslån anses då även lån som 

lyfts på grundval av separata bostadsparavtal. 

3 § 

Förutsättning för godkännande av lån som räntestödslån är att priset på den bostad 

som anskaffas med hjälp av lånet inte överstiger ett av statsrådet regionvis fastställt 

godtagbart maximipris för bostadskvadratmeter. 

4 § 

Som räntestödslån kan godkännas i bostadsparavtal avsett lån högst till den del det 

motsvarar ett av statsrådet regionvis fastställt markbelopp för bostadskvadratmeter. 

Räntestödslånet får dock inte överstiga det av statsrådet fastställda maximibeloppet. 

5 § 

Den ränta som en penninginrättning uppbär för ett räntestödslån skall vara lägre än 

den ränta som penninginrättningen allmänt tillämpar på motsvarande lån som beviljas 

för anskaffande av en första ägarbostad. Övriga kostnader i anslutning till lånet vilka 

penninginrättningen uppbär får inte vara större än vad penninginrättningen i allmänhet 

tillämpar på motsvarande lån. (FFS 1635/92) 

Om de allmänna villkoren för räntestödslånen stadgas genom förordning. 

6 § 

Räntestöd betalas högst för de sex första låneåren. 

Om storleken av det räntestöd som utbetalas i varje enskilt fall stadgas genom 

förordning. 



7 § 

Hos den som erhåller räntestödslån uppbär penninginrättningen skillnaden mellan 

räntan på räntestödslånet och räntestödet. 

(8 § upphävd gerwm FFS 1635192) 

9 § 
(FFS 1635/92) Statskontoret betalar räntegottgörelsen till penninginrättningen. 

10 § 

Återbetalas räntestödslånet eller överlåts bostaden eller övergår den till en ny ägare 

på annat sätt än genom giftorätt eller arvsrätt, upphör utbetalningen av räntegottgörelse 

räknat från den tidpunkt då lånet återbetalades eller bostaden överläts, om inte annat 

följer av 2 mom. 

Räntestödslån kan dock betalas även efter överlåtelse, om låntagaren använder 

räntestödslånet för anskaffning av en ny ägarbostad. 

Den bostad som räntestödslånet gäller kan av särskilda skäl uthyras för högst ett 

år. (FFS 1635/92) 

lOa § 

(FFS 1635/92) Ett räntestödslån kan överföras till en annan penninginrättning eller 

uppdelas på två särskilda lån. Penninginrättningen skall underrätta statskontoret om att 

ett lån har delats upp. 

Om två personer som bor i olika bostäder och som får räntestödslån skaffar en 

gemensam bostad, får den del som sammanlagt godkänns som räntestödslån inte 

överstiga det maximibelopp som stadgas i 4 §. Maximibeloppet av räntestöd slånet 

beräknas då enligt anskaffningstidpunkten för den gemensamma bostaden. 

11 § 

Har den som erhållit räntestödslån använt lånemedlen för något annat än i denna 

lag avsett ändamål, eller har han vid ansökan om lån lämnat väsentligen felaktiga 

uppgifter eller hemlighållit omständigheter som väsentligt påverkar beviljandet av lånet, 

kan utbetalningen av räntegottgörelse inställas. Låntagaren kan härvid på ansökan av 

kommunal myndighet förpliktigas att till staten återbetala högst fem gånger det belopp 

som staten betalt i räntegottgörelse för lå.11et. 

12 § 

Kommunal myndighet skall tillse att användningen av lånemedel och räntestödet 

överensstämmer med denna lag. 

Penninginrättning och den som erhåller räntestödslån är skyldiga att lämna 

vederbörande kommunala myndigheter sådana uppgifter som behövs för konstaterande 

av att räntestödslånet använts för godkänt ändamål samt i enlighet med denna lag och 

best:ämmelser som utfärdats med stöd av den och att lånevillkoren även i övrigt följts. 



13 § 

Närmare bestämmelser om v~rkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom 

f'örotdnihg. 

14 § 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1982. 



Förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (FFS 672/82) 

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av 5 § 2 mom., 

6 § 2 mom. och 13 § lagen den 20 augusti 1982 om räntestödslån för anskaffande av 

ägarbostad (639/82): 

1 § 

Räntestödslånets allmänna villkor 
(FFS 1637/92) Som räntestödslån kan godkännas ett i ett bostadssparavtal avsett 

lån vars lånetid är fem gånger spartiden, likväl minst 10 och högst 18 år. Till spartiden 

räknas de kalenderkvartal, under vilka deponenten har gjort en deposition enligt 5 § 1 

mom. lagen om bostadsparpremier (FFS 1634/92) på bostadssparpremiekontot. 

Räntor och amorteringar på lånet förfaller till betalning halvårsvis den sista maj 

och den sista november, och totalbeloppet av dem skall vara lika stort under hela 

lånetiden, med undantag av den första och sista raten samt av de justeringar som 

föranleds av ränteändringar, eller också skall låneåterbetalningen ske genom lika stora 

amorteringar. Låntagaren och penninginrättningen kan dock komma överens om att 

amorteringar inte förfaller till betalning under högst två låneår. 

Om utbetalningen av räntestöd stoppas helt eller delvis, kan penninginrättningen 

säga upp lånet till omedelbar återbetalning helt eller delvis. 

2 § 

Räntestödets belopp 
(FFS 311/93) I årligt räntestöd betalas tills vidare 5 procent av det återstående 

räntestödslånets kapital. 

3 § 

Betalning av räntegottgörelse 
Statskontoret betalar räntegottgörelse två gånger om året till penninginrättning på 

dennes ansökan. 

4 § 

Övervakning 
Statskontoret skall tillställa kommunerna uppgifter om beviljande av räntestöd. 

Kommunal myndighet skall kontrollera att förutsättningarna för beviljande av räntestöd 

föreligger. beviljas den som erhåller räntestöd lån eller annat räntestöd av statens 

medel, skall härom omedelbart göras anmälan till statskontoret och den bank som 

beviljat räntestödslånet. Statskontoret skall stoppa utbetalningen av räntestödet räknat 

från beviljandet av lån eller utbetalningen av annat räntestöd. 

5 § 

Ikraftträdande 
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1982. 




