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115/2019
Lag
om ändring av 16 a och 17 a § i aravabegränsningslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i aravabegränsningslagen (1190/1993) 16 a och 17 a §, sådana de lyder, 16 a §
i lagarna 1019/2005 och 447/2013 samt 17 a § i lag 447/2013, som följer:
16 a §
Ackord i samband med befrielse från begränsningar
För att förebygga kreditförluster och sanera ekonomin i hyreshussamfund kan
Statskontoret, på villkor som det bestämmer och inom ramen för det maximibelopp som
årligen fastställs i statsbudgeten, på ansökan av låntagaren besluta att staten svarar för
en del, dock högst 60 procent, av det återstående statliga bostadslånet eller aravalånet
(begränsningsackord). Begränsningsackordets belopp prövas från fall till fall utifrån en
totalplan som sökanden gjort upp och annan utredning.
Begränsningsackord kan beviljas endast om ackordet inklusive ackordkostnaderna beräknas begränsa statens kreditförluster jämfört med kreditförlustrisken utan ackord. När
kreditförlustrisken bedöms beaktas låntagarens förmögenhetsställning, värdet av säkerheten för lånet i förhållande till kapitalet på det statliga bostadslån som återstår och möjligheterna att realisera säkerheten.
För att begränsningsackord ska beviljas förutsätts dessutom att
1) de hus eller bostäder som lånet gäller har blivit befriade från begränsningar med stöd
av 16 §,
2) objektets ägarsamfund har ekonomiska svårigheter på grund av att ett objekt inom
ett område med sjunkande efterfrågan på bostäder under en lång tid har varit underutnyttjat eller löper uppenbar risk för långvarigt underutnyttjande, och
3) återstoden av lånet återbetalas till staten i samband med ackordet.
Kapitalet på det lån som begränsningsackordet gäller består av kapitalet på det statliga
bostadslån eller aravalån som återstår när beslutet om ackord fattas.
17 a §
Ackord i samband med rivning
Om ett hus rivs, och huset har beviljats tillstånd till rivning enligt 17 § eller befrielse
från begränsningar enligt 16 §, kan Statskontoret, inom ramen för det maximibelopp som
årligen fastställs i statsbudgeten och på ansökan av låntagaren, besluta att staten svarar för
högst 70 procent av det återstående statliga bostadslånet eller aravalånet (rivningsackord).
Låntagaren är skyldig att återbetala återstoden av lånet till staten. Av särskilda skäl kan
Statskontoret fastställa en amorteringsplan för den återstående delen av lånet och vid behov godkänna säkerhet för fordran.
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En förutsättning för rivningsackord är att de omständigheter som legat till grund för rivningen har medfört ekonomiska svårigheter eller risk för sådana för låntagaren och att ackord behövs för att sanera låntagarens ekonomi eller förebygga ekonomiska svårigheter för
låntagaren.
Med avvikelse från det som föreskrivs i 1 mom. är rivningsackordet dock högst 90 procent om låntagaren har betydande och långvariga ekonomiska svårigheter som beror på
bostadsmarknadssituationen i området, befolkningsutvecklingen och andra förändringar i
omständigheter som påverkar låntagarens verksamhet.
Kapitalet på det lån som rivningsackordet gäller består av kapitalet på det statliga bostadslån eller aravalån som återstår när beslutet om ackord fattas och de räntor som förfallit till betalning.
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