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472/2018

Lag
om ändring av 16 a § i lagen av bostadsrättsbostäder

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) 16 a §, sådan den lyder i lag

1715/2015, som följer:

16 a §

Utgifter som täcks med bruksvederlag

Med bruksvederlag kan sådana utgifter täckas som orsakas bostadsrättshusets ägare av
1) byggande, anskaffning eller ombyggnad av en fastighet och bostäder,
2) underhåll och skötsel av fastigheten, byggnaderna och bostäderna,
3) en skälig avsättning för ombyggnad och för åtgärder enligt 2 punkten, om lånet har

godkänts som räntestödslån den 30 juni 2018 eller tidigare,
4) förvaltning av bostadsrättshus,
5) skyldigheter som bostadsrättshusets ägare har enligt lag och som inte följer av att

ägaren har handlad i strid med lag,
6) avsättningar för skyldigheter enligt 5 punkten,
7) räntan på sådant eget kapital som avses i 48 § och som ska beaktas i överlåtelsepriset

för ett bostadsrättshus eller för aktier i det bolag som äger huset; räntan får inte överstiga
12 månaders euribor som beräknats enligt 360 dagar med mer än fem procentenheter, om
inte något annat följer av någon annan lag,

8) dividend eller gottgörelse enligt 16 b §,
9) andra motsvarande godtagbara omständigheter.
Det bruksvederlag som tas ut för en bostadsrättsbostad kan användas till att täcka utgif-

terna både för det bostadsrättshus där bostaden finns och för samma ägares andra bostads-
rättshus (utjämning av bruksvederlag). Sådana i bruksvederlaget ingående utgifter för
skötseln av bostadsrättshuset som den boende kan påverka genom sin egen verksamhet får
dock inte utjämnas mellan olika bostadsrättshus. Bruksvederlagen får inte heller utjämnas
mellan i 3 § 3 mom. avsedda fritt finansierade bostadsrättshus och bostadsrättshus som fi-
nansierats med arava- eller räntestödslån.

Närmare bestämmelser om vad som ska anses vara en skälig avsättning enligt 1 mom.
3 punkten, om de allmänna principer som ska iakttas vid bestämmande av bruksvederlag
och om förfarandena vid utjämning av bruksvederlag får utfärdas genom förordning av
statsrådet. Av särskilda skäl får Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet på an-
sökan och på villkor som centralen ställer bevilja en låntagare tillstånd att avvika från de
maximala belopp som med stöd av detta moment föreskrivs för en avsättning.

————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
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