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Med stöd av 14 § landskapslagen den 2 oktober 2003 om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (68/2003) antas följande förordning.
1§
Tillämpningsområde
Denna förordning innehåller bestämmelser
angående tillstånd att med äganderätt förvärva
eller med stöd av arrendeavtal eller annat avtal
besitta fast egendom i landskapet Åland (jordförvärvstillstånd).
2§
Ansökan om jordförvärvstillstånd
Regler angående ansökan om jordförvärvstillstånd finns i 4 § jordförvärvslagen för Åland.

3§
Försäljning på exekutiv auktion och vräkning
I 5-7 §§ jordförvärvslagen för Åland finns
bestämmelser om försäljning på exekutiv auktion av fast egendom som innehas utan tillstånd
och vräkning från fast egendom av person som
besitter fast egendom utan tillstånd.
4§
Grunder för att fysiska personer skall få
jordförvärvstillstånd
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i enlighet med vad
som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
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Om det inte finns särskilda skäl däremot
skall jordförvärvstillstånd beviljas när förutsättningarna i någon av följande punkter är
uppfyllda:
1) Sökanden är född i landskapet Åland och
har bott i landskapet Åland till cirka 12 års
ålder. Alternativt har sökanden bott i
landskapet Åland så länge att den aktiva,
medvetna uppväxttiden infallit medan sökanden bott i landskapet. Markområdet
och sökandens tidigare markinnehav understiger tillsammans 4.000 m2. Marken
utgörs inte av ett attraktivt eller känsligt
strandområde.
2) Sökanden har flyttat till landskapet
Åland och har för avsikt att stanna i landskapet, vilket framgår av att han eller hon
har fast anställning eller av andra liknande omständigheter. Markområdet understiger 4.000 m2 och skall användas för fast
boende. Marken får inte gränsa till vatten
och skall vara belägen inom planerat område, bykärna eller annat område som är
avsett för fast bosättning. Till marken hör
vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och fiskerättigheter.
3) Sökanden är född i landskapet Åland och
har bott i landskapet Åland till cirka 12 års
ålder. Alternativt har sökanden bott i
landskapet Åland så länge att den aktiva,
medvetna uppväxttiden infallit medan sökanden bott i landskapet. Sökanden har
anknytning till trakten där markområdet
är beläget. Markområdet understiger
8.000 m2 och får inte delas eller bör inte
delas på grund av dess läge eller dess
naturförhållanden. Marken får inte gränsa
till vatten och skall vara belägen inom
planerat område, bykärna eller annat
område som är avsett för fast bosättning.
Till marken hör vare sig andel i samfällda
vatten- och jordområden eller jakt- och
fiskerättigheter.
4) Sökanden är gift med eller registrerad
partner till en person som har åländsk
hembygdsrätt. Makarna har hemort i
landskapet och skall använda marken för
sitt gemensamma fasta boende. Markområdet understiger 8.000 m2 och får inte
delas eller bör inte delas på grund av dess
läge eller dess naturförhållanden. Marken
får inte gränsa till vatten och skall vara
belägen inom planerat område, bykärna
eller annat område som är avsett för fast
bosättning. Till marken hör vare sig andel
i samfällda vatten- och jordområden eller
jakt- och fiskerättigheter.
5) Inom ett år från att sökanden förvärvar

mark eller besittningsrätt till mark, avyttrar han eller hon ett annat markområde
eller besittningsrätt till ett annat markområde inom landskapet. Vid en helhetsbedömning, där hänsyn tas till markområdenas storlek, karaktär och geografiska
läge, framkommer att avyttringen och förvärvet sammantaget är till gagn för allmänna åländska intressen. Vid bedömningen skall särskild vikt läggas vid intresset av att produktiv mark hålls kvar i
åländsk ägo.
6) Sökanden är bosatt i landskapet sedan
minst fem år tillbaka.
7) Sökanden förvärvar mark eller erhåller
besittning till mark av en levande person
som han eller hon är bröstarvinge till och
som har varit lagfaren ägare till egendomen i minst åtta år. Förvärvet eller besittningsövergången innebär inte att produktiv jordbruks- och skogsmark kommer att
användas i annat än produktivt syfte.
5§
Villkorade tillstånd
När landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd i enlighet med 4 § 2, 3 eller 4 p. skall, med
stöd av 8 § jordförvärvslagen, föreskrivas som
villkor för tillståndet att marken används för
fast boende.
Angående anmälan till allmän åklagare vid
överträdelse av tillståndsvillkor föreskrivs i
10 § jordförvärvslagen.
6§
Grunder för att juridiska personer skall få
jordförvärvstillstånd
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer i enlighet med
vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om
jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Jordförvärvstillstånd kan beviljas när samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:
1) Sökanden har oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år haft sin hemort i
landskapet Åland.
2) Markområdet är lämpligt för den verksamhet som sökanden bedriver.
3) Minst två tredjedelar av bolagsmännen
eller styrelsemedlemmarna har åländsk
hembygdsrätt eller är fast bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka.
Om det inte finns särskilda skäl däremot
skall jordförvärvstillstånd beviljas när samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:
1) Sökanden har oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år haft sin hemort i
landskapet Åland.
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2) Samtliga bolagsmän eller styrelsemedlemmar har åländsk hembygdsrätt eller är
fast bosatta i landskapet sedan minst fem
år tillbaka.
Vad som sägs i denna paragraf skall i tillämpliga delar gälla sådana fysiska personer som
driver näring.
7§
Juridisk person som håller på att bildas
Juridisk person som håller på att bildas kan
beviljas jordförvärvstillstånd endast om särskilda skäl föreligger.
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8§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.
Förordningen skall tillämpas på ansökningar som är anhängiga hos landskapsstyrelsen vid förordningens ikraftträdande.
_________

Mariehamn den 2 oktober 2003
ROGER NORDLUND
lantråd
Sune Eriksson
föredragande ledamot
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