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Lag
om ändring av 11 och 12 § i lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån
Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån (1023/2002) 11 och 12 § som
följer:
11 §

samhet står i strid med 8 §, kan en i 1 mom.
avsedd ersättning inte påföras.

Sanktioner
Om en ägare handlar i strid med 8 § kan
Statskontoret ålägga ägaren att för varje kalendermånad betala högst en halv procent av
det enligt ändringen i byggnadskostnadsindex
justerade anskaffningsvärdet för de hus eller
bostäder vilkas lånevillkor omfattas av de
åtgärder som avses i denna lag. Ersättningen
kan dock påföras för högst två år. Statskontoret intäktsför ersättningen i Statens bostadsfond.
Om den ersättning som ägaren påförts blir
uppenbart oskälig kan den sänkas i samband
med att ersättningen påförs.
Om orsaken till att ersättning påförts avhjälps inom sex månader efter det att Statskontoret har meddelat ägaren att dennes verkRP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

12 §
Ändringssökande
När det gäller Statskontorets beslut får sökanden begära omprövning på det sätt som
anges i förvaltningslagen (434/2003).
Det beslut som meddelas med anledning
av begäran om omprövning får överklagas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).
Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende
som avses i 11 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om hög-
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sta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av
denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 7 augusti 2015
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