
m 6/1962. 

113 

LAGUTSKOTTETS betänkande m 6/1962 i anled-

ning av I 
a) landskapsstyrelsens framställning till Ålandi : 

landsting med förslag till landskapslag angåend( o 

ändring av landskapslagen om inlösen av vissa 

leg oområden i landskommunerna (m 10/1962) ; samt 

b) landstingsman Bertel Bomans lagmotion om 

ändring av samma landskapslag. (m 2/1962) 
Landstinget har till lagutskot tet för beredning remitterat förenämn~ 

da framställning och lagmotion. Då initiativen gå ut p å ändring av 

samma lag och dessutom båda basera sig på felöversättningar av den 

svenska lagtexten i rikets motsvarande lag , har utskottet behandlat 

dem samtidigt. 

I sak synes det icke finnas annat än att konstatera, att rikets lag , 

som legat till grund för landskapslagstiftningen, innehåller oriktiga 

översättningar till svenska av den finskspråkiga lagtexten och att 

landskapslagens sakliga innehåll därigenom förvanskats. Detta bör en

ligt utskottets uppfattning rättas. Jämte det utskottet därför omfat

tat dessa båda initiativ har utskottet ' i enlighet med desamma samman

ställt ett lagförslag, i vilket såväl 2 § som 31 § intagits, varjämte 

utskottet föreslagit införande av ett slutstadgande, och f å r därför 

för landstinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville godkänna nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om inlösen av vissa legoområ den i 

landskommunerna. 

I 

I enlighet med Ålands landsting s beslut ändras 2 och 31 §§ landskapsl 

lagen den 22 december 1959 om inlösen av vissa legoområ den i landskom- I 
munerna (28/59) s å som fö ljer: 

2 §. 
Förutsättning för ovan i 1 § avsedd lösningsrätt är 

1) att legotag aren har å ländsk hembygdsrätt eller, då le g otagaren 

är i 1 § 3 mom. nämnd förening, att föreningens styrelsemedlemmar äga 

å ländsk hembygdsrätt ; 

2) att legotagaren innehar och å tminstone från den 1 januari 1945 
eller, då fråga är om legoområ de p å landskapets jord , å tminstone från 

den 1 januari 1955 utan avbrott innehaft legoområdet eller en huvud

saklig del därav ; 

3) att, då fråga icke är om i 1 § avsett obebyggt legoområ de , lega-
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tagaren eller, om de äro flere 1 minst en av dem stadigvarande bebor på 1 

legoområdet befintlig byggnad ; 

4) att en eller flere legotagare, då fr å ga är om bostadsområde, helt 

eller huvudsakligen äga på legoområdet befintlig bostadsbyggnad ; 

5) att legotagaren, då det i fall, som avses i 19 §, är fr å ga om 

ett större område än det legoområde, som skall inlösas för att huvud

sakligen användas för gårdsbruk eller fiske, prövas vara i behov av om

r å det för gårdsbruk eller fiske och att han även eljest uppfyller i ko

lonisationslag·stiftningen för jordtagare fastställda förutsättningar ; 

samt 

6) att inlösningsanspråket, med undantag f ör det i 87 § avsedda fal

let, framställes inom i 50 § stadgad tid. 

Såsom avbrott i legoförhållandet betraktas icke legorättens övergång 

såvida denna icke föranlett i 3 § 1 mom. 1 punkten åsyftad påföljd , ej 1 

heller upphörande av legoförnållandet, ifall legotagaren därefter f å tt 

besitta områ det minst sex må nader, utan att jordägaren vidtagit å tgär

der för besittningens upphävande. 

I 1 mom. 3-5 p- nkterna stadgade förutsättningar erfordras icke, då 

fråga är om inlösen av i 1 § 3 mom. avsett legoområ de, ej heller den i 

1 mom. 3 punkten nämnda förutsättningen, då legotagaren är minderå rig 

vid utgången av den för inlösningsanspråkets framställande stadgade 

tiden eller då legotagaren av annat lagligt skäl hindrats att stadigva

rande bebo byggnad på legoområdet. Sådant annat giltigt skäl anses i de1 

fall, att legorätten tillkommer delägare i dödsbo, hava varit för han

den under den tid, som prövas å tgå för dödsboets utredning. 

Förutsättning f ör lösning srätt fö r arvinge till legotagare, som av 

i 1 § 1 mom. n~mnda orsaker varit f örhindrad att bygga, är att arvingen 

av samma orsaker varit förhindrad att bebygga legoområdet. 

31 §. 
Det i 30 § avsedda värdet av f örbättringar fastställes med avseende 

å sådana förbättringar, vilka legotagare under sin besittningstid ut

fört på legoområdet, däri medräknade av leg otagaren uppförda byggnadJBr, 

som bör anses tillhöra jordägaren, och förbättring ar, som legotagaren 

utfört på jordägaren tillhöriga byggnader eller beträffande vilka rät

ten övergå tt till legotagaren. Värderingen av f örbättringarna sker en

lig t vid tiden för värderingen r ådande skäligt, gängse pris o ch enligt 

den värdestegring legoföremålet g enom dessa förbättringar undergått, 

dock icke till högre belopp än vartill kostnaderna för arbetet skulle 

hava uppgått, om arbetet hade utförts, då värderingen ägde rum. Har le

gotagaren för verkställda f örbättringar av legogivaren erhållit ersätt-
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ning i form av i detta syfte till lågt belopp fastställd legoavgift , s P' 

som friår eller annan gottgörelse, som är avsedd att utgöra ersättning ,j 
för desamma , eller har legogivaren deltagit i f örbättringarnas utfö-

rande eller i kostnaderna för desamma, skola dessa omständigheter skä-
1 

I 

~~:::t~::~:::n::d fastställandet av ersättningen för de verkställda i 

V 2 ,d i 1 mom .. är sagt om fast ställande av värdet av på området verk-

ställda förbättringar, skall i motsvarande mån tillämpas för sådana 

byggnadsarbetens vidkommande, vilka omf atta uppförande eller f örbätt

rande av andra än i sagda moment avsedda byggnader, som av legotagaren 

komma att inlösas. 
Vad i lagstiftningen rörande lega av jord eller tomt är stadgat be

träffande syner och begränsningar vid erhållande av ersättningar f ör 

verkställda förbättringar , äger icke tillämpning vid fastställandet av 

i denna paragraf avsedda ersättningar. Så som f örb ättringar , som skola 

ersättas, betraktas dock icke uppenbara lyxanordningar och icke heller 

sådana anläggningar, vilka tjäna andra än bostads-, lantbruks- eller 

fiskeriändamå l . 

Denna landskapslag träder omedelbart i kraft . 

Mariehamn den 8 mars 1962. 
På lagutskottets vägnar: 

A~&~J~04~ 
(/ ordf!i rande. ~:-?:?S:;< ~ 

./. r Axe 1 Kuff schinoff 

sekreterare . 

Närvarande i ut skottet: Jan Erik Eriksson , ordförande, Eliel Persson, 

Gustaf Jansson, An..">'lemi J)ahlblom och Bet t el Boman. 


