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Lag
om iindring av skoltlagen
Given i Helsingfors den 28 december I990

I enlighet med riksdagens beslut
iindras 9 §, 12 § 1-3 mom. samt 15 § skoltlagen av den 24 augusti 1984 (611/84) som foljer:
9§

Planeringskommissionen
Da en dispositionsplan for anvandning av
jord for andamal enligt denna lag uppgors,
skall de medlemmar och deras suppleanter som
avses i 19 § 4 mom. naturnaringslagen och som
kommunfullmaktige utsett till planeringskommissionen vara skoltar till borden.
12 §

lnskriinkningar
En rattshandling genom vilken agande- eller
arrenderatten till en skoltlagenhet eller en del
darav overlats utan tillstand av landsbygdsdistriktet ar ogiltig. En lagenhet far inte heller
delas eller skiftas utan tillstand av landsbygdsdistriktet. Skulle forvarvaren komma att vara
en annan person an en sadan skolt som kan fa
bistand enligt 3 och 4 §§, utfardas tillstandet
av jordbruksstyrelsen och det far beviljas endast av sarskilt vagande skal.
I denna paragraf stadgade inskrankningar ar
i kraft 30 ar fran den dag da kopebrevet for
lagenheten eller tillskottsomradet undertecknades. Utan hinder av inskrankningarna ar inteckning av en skoltlagenhet till sakerhet for
annan ratt an arrenderatt, och annan forpantRegeringens proposition 145/90
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 19/90
Stora utsk. bet. 210/90

ning till sakerhet for aterbetalning av gald samt
utmatning och forsaljning pa exekutiv auktion
tillatna. Jordbruksstyrelsen kan, om dartill
med beaktande av omstandigheterna finns sarskilda ska!, befria en lagenhet eller en del
darav fran inskrankningar som stadgas i denna
paragraf. Landsbygdsdistriktet kan dock under
samma forutsattningar befria lagenheten eller
en de! darav fran dessa inskrankningar i de fall
dar distriktet med stod av l mom. utfardar
tillstand till overlatelse. Har en lagenhet som
avses i denna lag bildats genom att ett omrade
fogats till en lagenhet som ar underkastad
inskrankningar enligt 3 § lagen om anskaffande av boplatser at vissa skoltar (273/55), upphor de sistnamnda inskrankningarna att galla
och lagenheten underkastas inskrankningarna
enligt denna paragraf. Ar det fraga ombildande av en naturnaringslagenhet, underkastas
lagenheten likval i 37 § naturnaringslagen stadgade inskrankningar. Om inforande av inskrankningarna i jordregistret samt om meddelanden angaende dem stadgas genom forordning.
Landsbygdsdistriktet och jordbruksstyrelsen
kan till beslut om tillstand och befrielse som
avses i denna paragraf foga villkoret att Ian
eller forsaljningsprisfordran som har uppkommit med stod av denna lag helt eller delvis skall
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aterbetalas omedelbart jamte ranta. Har for en
lagenhet beviljats byggnadsbidrag med stod av
denna lag och har fran beviljandet inte forflutit 15 ar, kan till beslutet aven fogas villkoret
att bidraget eller en de! darav omedelbart skall
aterbetalas till staten.
15 §
Skattefrihet
Angaende skattefrihet for staten i fraga om
jord som anskaffats for andamal enligt denna
lag galler pa motsvarande satt 53 § landsbygdsnaringslagen.
Denna lag trader i kraft den 1 januari 1991.

Betraffande krediter och bidrag som beviljats innan denna lag har tratt i kraft iakttas, i
fraga om annat an forfarandet, lagens tidigare
stadganden och tidigare avtalsvillkor.
De dispositionsplaner som ar anhangiga nar
denna lag trader i kraft faststalls av Iandsbygdsdistriktet.
De personer som kommunfullmaktige har
utsett till planeringskommissionen ar medlemmar av kommissionen efter att denna lag har
tratt i kraft fram till det att fullmaktige enligt
9 § i denna lag och 19 § 4 mom. naturnaringslagen i stallet for dem har utsett nya medlemmar och suppleanter for dessa. Medlemmarna
skall utses inom tre manader efter att lagen har
tratt i kraft. De ovan namnda nya medlemmarna och deras suppleanter skall utses for den tid
som aterstar av fullmaktiges mandatperiod.
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