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S~O!'A UTSffOTTETS betänkande Nr 8a/1967-68 

med ·ah~Sln.in<f av landskapsstyrelsens framställ

ning till - · Åi~~n:cts landst ing med fBrslag till 

landsRapslag om sl<_pgsförbättring (Nr 34/1967). 

Vid ärendets andra behandling har Landstinget i övtlgt godkänt l agför-

slaget i enlighet med stora utskottets förslag förutom att i ! § 6 mom. 

bland där uppräknade undantag ytterligare upptagits det fali, att i själv

styrelselagen för Åland nämnd lösningsrä tt beträffande fastigheter · icke 

utövats, medan å andra sidan förutsättningen om statsrådets tillst~nd för 

icke finsk medborgare uteslutits. 

Efter det ärendet med anledning härav ånyo förevari t ti l l behandling 

i stora utskottet, får utskotnet vördsamt anföra följa nde: 

Vid beviljandet av tillstånd till fastighetsförvä rv e nligt 5 § 2 mom. 

sj ä l v styrelselagen h ar landskapsstyrelsen i regel fordrat att sökanden 

"äger anknytning till landskapet och dess befolkning" • Ytterligare pröv

ning företages i fråga om områdets storlek och läge, jordbrukspolitiska 

vätde ci.rl. omständigheter. I vissa unda ntagsfall, oftast då beroende på 
'' I 

vederbörande kommuns förord, har iandskapsst~relsen dessutom beviljat 

dispens åt personer s om sakna ahknytning till landskapet i fråga om b e

tydelselösa mindre jordområden. 

Om förenämnda beviljningsgrunder är den främma nde köparen i a llmänhe t 

medve ten vid köpslutet. Det oaktat ha r det förekommit och torde alltjtlmt 

förekomma att en främmande köpare förvärvar s törre eller mer värdefulla 

jordområden i den förhoppningen att inlösen ej skall ske. Me d hänsyn till 

att skäl icke föreligger att uppmuntra dylika större jordförvärv anser 

stora utskottet alltfort att ifrågavarande lån och bidrag icke skulle be

viljas person, vars jordförvärv grundar sig på att lösningsrätt icke ut-

övats. 

Vad sedan förutsättningen om statsrådets tillstånd beträffar anser sto

ra utskottet att även denna bör intagas i lagen. Det kan under inga om

ständigheter anses ändamålsenligt att bevilja lån och bidrag åt person, 

som icke erhållit statsrådets t illstå nd till jordförvärvet där det befin

nes nödigt. Ifa ll tillståndet senare sku lle förvägra s, b~eve en med ofta 

nog stora svårigheter förknippad återindrivning nödvänd ig. DEt torde i 

sammanhanget beakta s att det oftast f örflyter en rätt lång tid innan stats

rådets svar enhålles. För de t första är ansökningstiden 3 månader fr å n 

k6pslutet. Av denna tid åtgår i regel det me sta till anskaffande av de e tr 

forderliga ansökningshandlingarna. Lä gges härtill den normala behandlings(-
! 

' tiden om 4~6 må na der i statsrådet kan det räcka upptill 9 månader eller j 

mera att erhålla statsrådets tillstå~d. Sedan den utländska köparen be-' ; 

kommit statsråde ts tillstånd till sitt förvärv, är ha~ ifråga om outbrute~ 
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jordområde i samma situation som vilken annan köpare a v styckningsområ de 

s om helst, var·fÖr lagfarten redan h ä rför synes sakna b e tydelse i samman-

hanget . 
Med hänvisning till det ovan anförd a f å r stora utskottet förty vörd-

samt meddela att utskottet besluta t 
vidb liva sitt tidigare i ä rendet fattade 

beslut. 

Mariehamn, d en 14 december 19670 

På stora u~W<?ttets 

~~ 
A lbi:r)' Johansson 

onfl. förand e 

vägnar: ' 
\ 

( 
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N3rvarand e i utskottet: ordföranden Al bin Johansson, v iceor d förand en 

Ala rik Häggblom, led amöterna Gustav Adolf Boman , Sven Friberg, Carl Karl s 

son, Börje Hagström, Georg Wideman, Sven Lembe r g o c h Erik Lundqvi s t samt 

ersättaren Olof Mo Jansson. 
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