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1339/2018
Lag
om ändring av 51 § i lagen om bostadsrättsbostäder
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) 51 §, sådan den lyder i lagarna
127/2003 och 1210/2005, som följer:
51 §
Anteckningar om begränsningar i fråga om bruksrättigheter och överlåtelse
Anteckning om de begränsningar som avses i 45 § 1 mom., 47 och 47 b §, 48 § 1 mom.
samt 48 b och 48 c § ska göras i inteckningsregistret.
I bolagsordningen för ett aktiebolag som äger ett hus ska det finnas ett omnämnande av
de begränsningar som avses i 46, 47 och 47 b §, 48 § 2–4 mom. och 48 a §. Dessutom ska
anteckningar om sådana begränsningar som avses i 47, 47 b, 48 och 48 a–48 c § samt 49 §
4 mom. nämnas i aktiebreven och, om lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018) är tillämplig på aktierna i bolaget, anmälas till bostadsdatasystemet, när anteckningarna avser
aktier.
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet är skyldig att utan dröjsmål så som
närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet vidta åtgärder i syfte att åstadkomma
de anteckningar som avses i 1 och 2 mom. efter det att centralen har beviljat ett lån enligt
50 b § 2 mom. eller godkänt ett lån som ett räntestödslån eller borgenslån enligt 50 b §
2 mom.
Ägaren till ett bostadsrättshus är ansvarig för att de anteckningar som avses i 1 och 2
mom. har gjorts innan ägaren erbjuder bostadsrättsavtal för bostäder i ett hus som denne
äger eller kommer att få i sin ägo. Närmare bestämmelser om hur det visas att skyldigheten
enligt detta moment har fullgjorts får utfärdas genom förordning av statsrådet.
Bestämmelser om skyldigheten att utplåna de anteckningar som avses i 1 och 2 mom.
efter det att begränsningarna i fråga om bruksrättigheter och överlåtelse har upphört finns
i 50 c §.
————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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