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LANDSKAPSSI'YRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om 

transportstöd. 

.. 

Landskapslagen o~ transportstöd (56/73) utfärdades den 16 oktober 

1973. Lagen tillämpas · på transporter som ägt rum före utgången av 

år 1975 (13 §). Lagen motsvarar i stora drag rikets lag om transport

stöd för utvecklingsområdena (FFS 26/73), vilken lag ej heller skall 

tillämpas på transporter som äger rum efter utgången av år 1975. Emel

lertid har i riket stiftats en lag om regionalt tansportstöd (FFS 12/ 
76) , vilken lag ersätter nyssnämnda lag och vilken skall tillämpas på 

transporter som äger rum under tiden 1976-1979. Sistnämnda ~ag bygger i 
stort sett på samma principer som förutnämnda rikslag, dock så att den 

på basen av de vunna erfarenheterna kompletterats i vissa avseenden. Då 

de ändringar som ägt rum i stort sett grundar sig på förhållanden i 

vissa delar av riket, vilka förhållanden saknar motsvarighet i landska

pet är det ej nödvändigt att här stifta en helt ny lag om transportstöd. 

De ändringar som erfordras för att näringsidkare i landskapet i ifråga

varande hänseende ej skall få en sämre ställning än näringsidkare i ri

ket, nämligen en förlängning av lagens tillämpningstid och vissa komp

letteringar is6~rteckningen över de varor för vilka transportstöd utgår 
kangenomföra~usteringar av texten i den nugällande lagen. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om transportstöd. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 5 § 2 mom., 8 § 2 mom. 

och 13 § landskapslagen den 16 oktober 1973 om transportstöd (56/73), 

såsom följer: 

5 §. 

Transportstöd utgår för transport av följande varor: 

1. Närings- och njutningsmedel 

- bageriprodukter, 

- mejeriindustriprodukter och mjölk.pulver, 

- rensad och filead fisk, 

- köttprodukter, 
- frukt-, fisk-, bär-, svamp- och grönsakskonserver, 
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- torkad frukt, torkade bär, svamp och grönsaker, torkad och 

rökt fisk, 
- kött, fisk, bär, grönsaker, handelsköksprodukter och därmed 

jämförbara produkter i konsumtionsförpackningar, 
- sötsaksprodukter, 
- chips och ponnnes frites, 
- drycker, 
- grönmjöl. 

2. Sten- och jordarter, rnineralänmen samt tillverkningar av dem 
- betongprodukter, 
- stenvaror, 
- tegel. 

3. Trä och varor av trä 
- sågat, hyvlat och bilat virke samt träflis, 
- byggnader och konstruktioner av trä, 
- impregnerat virke, 
- träull, tändsticksplint och material till tändsticksaskar, 
- snickeriindustrins produkter och halvfabrikat. 

4. Pappersindustrivaror 
- wallboard, kartong, papp och papper samt tillverkningar av dem. 

S. Metallindustrivaror 
- järn- och stålvaror, 
- andra bearbetade metaller. 

6. Maskiner och anordningar samt transportmedel och delar till dem. 

den 
7. Produkter från Tkemiska industrin och denna närstående industrier, 

utom gödselämnen. 

8 . Andra varor 
- textil- och beklädnadsindustriprodukter, 
- mattor, filtar, juteprodukter och med dem jämförbara varor, 
- läder och skinn samt produkter av dem, samt 
- flätnings- och korgmakeriarbeteli'l. 
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8 §. 

Skriftligt beslut med förhandsbesked är bindande för landskapet 

tlllder en tid av två år från det beslutet gavs, förutsatt att gn.mder

na för transportstödets erläggande icke tlllder sagda tid förändrats, 
dock högst till utgången av år 1979. 

13 §. 

Denna lag äger tillämpning på transporter, som ägt rum efter den 

31 december 1975 och som försiggår före utgången av år 1979. 
Transportstöd som skall erläggas för första kvartalet 1976 får, 

med avvikelse från bestänunelserna i 7 §, sökas senast den 31 augusti 
1976. 

Mariehanm, den 20 februari 1976 

L a n t r å d Alarik )fäg~b 

Lagberedningssekreterare ~
I 1 . 

U' 
Chris ~ "Jansson. 
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