
m 10/1967. 

3 .J J 
FINANSUTSKOTTETS betänkande N2 10/1967 med an

i2dning av Ålands landskapsstyrelses framställning 

till Ålands landsting med förslag om utverkande 

av ett extraordinarie tilläggsanslag för elektri

fieringen av landskapet Åland (23/1967). 
Sedan Ålandsdelegationen den 9 februari 1955 beviljat landskapet 

ett extraordinarie anslag för elektrifiering inom landskapet Åland, in

nefattande dels ett anslag för elektrifiering av Lumparland, Föglö, 

sottunga, Kumlinge och Brändö kommuner 9 dels ett anslag för elektrifie

ringen av Kökar, kunde landskapsstyrelsen skrida till åtgär~er för skär

gärdselektrifieringens förverkligande. Kontrakt tecknades med dåvarande 

Valtion Sähköpaja om arbetenas utförande och med de lokala distributi

onsandelslagen om finansieringen av arbetet till den del byggnadskost

naderna icke kunde täckas med det beviljade extraordinarie anslaget. 

Man beräknade därvid abonnenternas kostnader till ungefär 15.000 gamla 

mark per tariffenhet, dock med reservation för eventuella indexstegrin

gar och oförutsedda förhöjningar. I sagda belopp om 15.000 gmk var in

räknad den i kontraktet med Valtion Sähköpaja avtalade naturaprestatio

nen, som värderades till ungefär 3.000 gmk per tariffenhet men som ock

så enligt dåtida prisläge torde varit värd cirka 5.000 gmk. 

Ålandsdelegationens beslut grundade sig då på de principer, som vid 

denna tid tillämpades i riket vid beviljande av statsunderstöd för elek

trifiering; likväl hade Ålandsdelegationen, med hänvisning till den i 

30 § självstyrelselagen stadgade principen, beviljat det totala ansla

get till något högre belopp än vad i motsvarande fall i riket hade kom

mit i fråga. Enligt nämnda principer skulle vattenkorsningar, sjökablar 

och bergsstolpar helt bekostas med statsmedel medan övriga byggnadskost

nader skulle nedbringas så, att abonnenternas egna kostnader skulle upp

gå till 12.200 gmk per tariffenhet eller m.a.o. överskjutande kostnad 

skulle täckas med statsunderstöd. 

Då det efter kontraktets uppgörande med Valtion Sähköpaja stod klart, 

att den kostnadsberäkning, som låg till grund för den ursprungliga 

framställningen om extraordinarie anslag, skulle komma att väsentligt 

överskridas, anhöll Landstinget om tilläggsanslag år 1958~ Vid bevil

jandet av detta tilläggsanslag följdes en ny i riket införd princip 

för beräknandet av statsunderstöd för elektrifieringen på landsbygden, 

enligt vilken understöd skulle erläggas till högst vissa belopp per ta

riffenhet, i detta fall till 13.500 gmk per tariffenhet i skärgårdskom

munerna. I sin framställning hade Landstinget begärt ett extraordinarie 

tilläggsanslag om 43 .7 43. 000 gmk för elektrifieringen av Lumparlands , 
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Föglö, Sottunga, Kumlinge och :Brändö kommuner samt Ängö och :Bussö hol

mar i Värdö kommun men beviljades av Ålandsdelegationen med tillämp

ning av den nya principen 21.500 . 000 gmk ; för Kökars kommuns elektri

fiering hade begärts 12 . 908.000 gmk men beviljades för kraftförsörj

ningen 12 . 000 . 000 gmk medan elektrifieringskostnaderna i övrigt skulle 

stödas med ovannämnda och tidigare för skärgårdselektrifieringen bevil

jade anslag , 
Sedan slutuppgörelse träffats med Turun Asennuspaja , vilken trätt i 

stället för Valtion Sähköpaja, kan man konstatera, att med beviljade 

statsunderstöd abonnenternas andel i kostnaderna skulle uppgå till cir

ka 300 nmk per tariffenhet eller ungefär dubbelt så mycket som man från 

början hade förutsatt . Därvid bör jämväl beaktas, att abonnenterna er

lagt sina kontantandelar om 12.000 gmk under åren 1957 och 1958, eller 

med ett penningvärde , som var h ögre än dagens . 

Sedermera har de statliga normerna för statsbidrag äter ändrats sä, 

att abonnenterna numera skall erl ägga en kostnadsandel om 170 mk/te . 

Då arbetena med skärgårdselektrifieringen påbörjades under tiden för 

de år 1956 gällande normernas giltighet och slutfördes förrän de nu 

gällande normerna trädde i kraft , synes det utskottet riktigt , att på 

extraordinarie ·anslaget för skärgårdselektrifieringen till ämpa en mel

lanform av de vid arbetets början och avslutande gällande normerna . Ut

skottet har stannat för att föreslå, att extraordinarie anslaget borde 

beräknas sålunda , att abonnenterna totalt skulle erlägga 18C mk/te , däri 

inräknat värdet av naturaprestationerna enligt kontraktet me d Valtion 

Sähköpaja . Härigenom skulle erforcrerligt tilläggsanslag stiga till 

787 . 211 , 15 mk , såsom jämväl landskapsstyrelsen föreslår. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet vördsamt , 

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelegatio

nen med följande framställning: 

"Till Ålandsdelegationen 

från Ålands landsting • . 

Ålandsdelegationen har medelst beslut av den 9 februari 1955 och 1 

apri i' .i959 tilldelat landskapet Åland extraordinarie ansläg för elektri

fiering till ett totalt belopp om 4.005.000 nymark, avsett att fördelas 

på de olika elektrifieringsarbetena på sätt av besluten och av bifogade 

. tablå framgår .. Ålandsdelega tionens förstnämnda ·. beslut grundade sig 

på en framställning från Ålands landsting av den 13 april 1954 och de

legationens senare beslut på framställningar från Ålands landsting av 

den 11 december 1957, den 24 mars 1958 samt den 12 december 1958 . Re
publikens President stadfäste den 23 mars 1956 Ålandsdelegationens 

förstnämnda beslut och den 9 augusttfKfandsdelegationens sena re beslut . 
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De i anslutning till framställningarna om förenämnda extraordinarie 

anslag upngjorda elektrifieringsprojekten i landskanet ha numera full
följts. Beträffande investeringarna i Ålands kraftverk för stamlinje 
i Gustavs och stamlinjeutbyggnaden på fasta Åland har arbetet icke för

anlett ytterligare åtgärder. 
Elektrifieringen av skärgårdsområdena (Lumparland~ Föglö~ Sottunga, 

Kumlinge och Kökar kommuner samt .Ängö och Bussö holmar i Vårdö kommun) 

utfördes av Valtion Sähköpaja (senare Turun Asennus~aja) Åbo, enligt 

entreprenadkontrakt av den 18.6.1957 och den 27.1. och 8.2.1958. Slut
granskning verkställdes år 1961. På grund av meningsskiljaktigheter an

gående entreprenadarbetet och tolkningen av vissa kontraktsbestämmelser 

fördes däref~er långvariga förhandlingar mellan beställaren Ålands land
skapsstyrelse och leverantören TuAp. Dessa förhandlingar kunde slutfö

ras först år 1966. 
I Ålands landstings framställningar förutsattes ifråga om den egent

liga skärgårdens elektrifiering att statsbidraget skulle täcka kostna
derna för sjökablar, bergsstolpar och vattenkorsningar. Dessa kostnader 
har i den åländska skärgården beräknats utgöra 1.406.797 mark. Handels
och industriministeriet har emellertid i sitt den 12 mars 1959 avgivnna 
utlåtande till &landsdelegationen i anledning av de av landskapet be
gärda tilläggen till tidigare för elektrif ieringen beviljat extra ordi
narie statsanslag ansett att statsbidrag för kraftverket och elektrifie
ringen skall utgå på basen av den åländska landsbygdens elektrifierings
behov, uttryckt i antalet tariffenheter, enligt samma principer som för 
övrigt tillämpas i riket och med hänsyn till landskapets särart och av
lägsna läge förordat största möjliga bidrag. I Handels- och industrimi
nisteriets utlåtande och Ålandsdelegationens beslut har antalet te upp
skattats till 25.500 (nu 30.000 te) på fasta Åland och 7.000 i skärgår
den. På basen av dessa te och ett bidrag om 120 mark/te på fasta Åland 
och 135 mark/te för skärgårdsområdena beviljades ett totalanslag om 

4.0005.000 nymark för hela landskapet, vilket fördelades på de olika 
arbetena såsom i ovannämnda tablå framgår. 

I fråga om '-an egentliga skärgården har landskapsmyndigheterna efter 
slutuppgörelsen med TuAp konstaterat, att kostnaderna stigit utöver de 

beräknade med belopp, som, om de ålades abonnenterna, skulle ställa des
sa i en i jämförelse med andra abonnenter mycket sämre situation och för
svaga deras även annars dåliga ekonomiska ställning. Då kostnaderna för 
elektrifieringen i skärgården till mycket stor del hänför sig till de 
bergsstolpar, sjökablar och vattenkorsningar, som icke förekommer vid 
normal linjedragning annorstädes, synes det riktigt, att skärgårdsabon-
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terna ej heller skulle belastas härför. Totalsumman av de tidigare 

beviljade extraordinarie anslagen avsåg upprustning av hela el-nätet 

kraftdistributionen på Åland, men denna summa fördelades sedan på de 

olika arbetena. Elektrifieringen av skärgården bör därför även nu kunna 

betraktas såsom ett särskilt objekt. Kostnaderna för elektrifieringen 

av Lumparland, Föglö, Sottunga, Brändö, Kumlinge och Käkar samt .A.ngö 

och Bussö holmar i Vårdö har enligt bifogad specifikation stigit till 

sammanlagt 3.251.131,15 mark medan den beräknade kostnaden var c. 

2.500~000 mark. Då av beviljadestatsanslag på skärgårdselektrifieringen 

tidigare fördelats 1.250.000 mark innebär detta att abonnenterna därstä- ' 

des skulle komma att erlägga 2.001.131 1 15 mark eller med nuvarande te

antal c. 300 mark/te. Detta måste betraktas såsom en oskäligt hög kost

nad då fråga är om en region, vilken klassificerats såsom u-område och 

sålunda borde erhålla största möjliga stöd. 

Såsom ovan framhållits hade abonnenterna ursprungligen erhållit den 

uppfattningen att staten annorstädes bekostat utgifterna för bergsstol

par, sjökablar och vattenkorsningar och att så skulle ske även i detta 

fall . Kostnaderna för dessa bergsstolpar etc. i den åländska skärg~r

den har, som nämnts, stigit till 1.406.797 mark, varför abonnenterna 

därstädes endast borde taga del i resterande belopp 1.844.334,15 mark. 

Te-priset, beräknat på sistnämnda belopp och med beaktande av det i 

detta nu faktiskt anslutna antalet abonnenter i skärgården, 6.744, utgör 

härvid 273,50 mark. Med tillämpning av de fr.o.m. detta år gällande 

statliga normerna för elektrifieringsbidrag skulle abonnenterna därav 

erlägga 170 mk/te eller 1.146.330,15 mark. I detta fall skulle stats

bidraget sammanlagt för skärgården utgöra 2.104.801 mark mot tidigare 

1.250.000 mark och tillägget sålunda 854.801 mark. 

L1'.ffidstinget har i sin framställning om utverkande av tilläggsanslag 

för elektrifieringen av den åländska skärgården av den 24 mars 1958 

utgått från ett fixerat te-pris för abonnenterna. Därvid framhölls bl.a. 
11 1 entreprenadavtalet beräknas kostnaderna för sjökablar till 68.025.0(00 

mk, för bergsstolpar till 11.5.83.0(00) rnk och för vattenkorsningar till 
11 

12.115.0(00) mk. Sammanlagt stiga dessa kostnader, för vilka extraordi-,... 
narie anslag borde utgå, till 91.700.0(00) mk. Återstoden, eller 

114.300.0(00) mk blir fördelat på nu beräknade 6.193 te ovannämnda 

18.4(50) mk/te. AV de beräknade har redan 5.378, 5 te tecknats. Patron

im pregneringen av stolparna stiger till en kostnad om 6(50) mk/te och 

skillnaden mellan gottgörelsen för intressenternas naturaprestationer 

och dessas värde i den fria marknaden till c:a 2.0(00) mk/te. Landskaps

styrelsen har därför hittills begränsat uttaxeringen per t e till 
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15. 0 ( 00) mk då redan härigenom inressenternas kostnad per tariffenhet 

uppgår till 17.6(50) mk. Landstinget anser, att kostnaderna för intres
senterna beräknade vid tidpunkten för avtalets ingående icke borde få 

överstiga 15.0(00) mk/te för i avtalet ingående arbeten. Intill dess 
projektet blivit förverkligat saknas möjlighet att bedöma de slutliga 

kostnaderna, då utom penningvärcrets eventuella försämring också andra 

omständigheter kunna inverka fördyrande, varför den slutliga reglerin

gen av intreseenternae andel borde ske först då. På grund härav skulle 

ett tillägg, motsvarande skillnaden mellan 18.4(50) och 15,0(00) mk 

eller 3.4(50) mk/te erfordras. Enligt ovan beräknade antal tariffenhe

ter skulle alltså ett extraordinarie anslag om 21.300.0(00) mk erford

ras för detta ändamäl. 11 

I landstingets åberopade framställning och landstingets framställ

ning av d~n 12 december 1958 anhöll sålunda landskapetiom tilläggsan

slag för skärgårdens elektrifiering, inkluderande Kökar till ett samman

lagt belopp om 624.280 mark, vari ingick vissa redan konstaterade och 

beräknade framtida gottgörelser på grund av indexstegringen. Vid det 

slutliga beslutet i Ålandsdelegationen fördelades dock av tilläggsan

slaget endast 335e000 mark så att det kom dessa skärgårdsabonnenter di

rekt tillgodo• Det har redan framhållits att kostnaderna för sjökablar 

etc. vid ~ppgörandet av planerna för skärgårdselektrifieringen förutsat

tes bliva bekostade av staten liksom staten enligt tidigare gällande 

principer gjort annorstädes. ]etta betonades även i landstingets fram

ställningar om tilläggsanslag år 1958. Från det planeringen påbörjades 

har de slutliga principerna för elektrifieringsunderstöden dock under

gått ändringar. Landskapsmyndigheterna anser det emellertid rimligt attde 

i detta fall tidigare förutsatta principerna skulle följas, Då så lång 

tid förflutit sedan abonnenternas andel fixerades till 150 mark/te, vil

ket belopp vid slutregleringen förmodades bliva något högre, har land
skapsmyndigheterna med hänsyn till indexstegringar och försämringar av 

penningvärdet och även till abonnenternas möjligheter att bära en till

äggsdebi tering1 ansett rimligt, att abonnenterna nu totalt skulle erläg

ga 180 mark/te. Därvid fär också hänsyn tagas till skillnaden mellan 

gottgörelsen för abonnenternas naturaprestationer och dess värde i fria 

marknaden, lågt beräknade till 20 mark/te, varför abonnenternas kotna~ 

der de facto skulle stiga till 200 mark/te. Detta skulle innebära att 

abonnenterna sammanlagt erlade 1.213.920 mark och tllläggsanslaget så

ledes utgöra 787.211,15 mark 

Med hänvisning till ovanstående får landstinget vördsamt anhålla 

att Ålandsdelegationen måtte bevilja landska-
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pet Åland ett extraordinarie tillägg om 
787.211,15 mark till anslaget för elektrifierin

gen av Lumparlands, Föglö, sottunga, Kumlinge, 

Bränd.ö ,o~ch Kökar kommuner samt A.ngö och Bussö 
pJ.~;:Lmar i Vård ö kommun. 

1967. 
På landstingets vägnar~ 

• • • • • • J • • • • • • • 

talman. 

• e • e • I e I I t I • I t • • • • • • • • • • • • 0 0 • 

vicetalman. vicetalman." 

Mariehamn, den 29 augusti 1967. 
vägnar: 

n. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföran

den Gunnar Häggblom samt ledamöterna Leandersson , Lindfors och Söderlund. 



.316 

Till Å 1 a n d s d e 1 e g a t i o n e n 

från Ålands landsting . 

~landsdelegationen har medelst beslut av den 9 februari 1955 

och 1 anril 1959 tilldelat landskapet Åland extraordinarie anslag 

för elektrifiering till ett totalt belon~ om 4 . 005 . 000 nymark , av-



sett att fördelas på de olika elektrifieringsarbetena nå sätt a'1 . handlingar mellan beställaren Ålands landskansstyrelse och leve-

besluten och av bifogade tablå framgår. Å.landsdelegationens föra · rantören TuAp. Dessa förhandlingar kunde slutföras först år 1966 • 

nämnda beslut grundade . sig nå en framställning frän Å.lands land a. r Ålands landstings framställningar förutsattes ifråga om den 

ting av den 13 april 1954 och delegationens senare beslut på fr egentliga skärgårdens elektrifiering att statsbidraget skulle täc-

ställningar från Ålands landsting av den 11 december 1957, den ka kostnaderna för sjbKablar, bergsstolpar och vattenkor~ningar. 

24 mars 1958 samt· den 12 december 1958. Republikens President sta Dessa kostnader har i den åländska skärgården beräknats utgöra 

få'.ste den 23 mars 1956 Ålandsdelegationens förstnämnda beslut 
0 

ch 1 406 797 k Handels- och industriministeriet har emellertid • • . mar • 

den 9 augusti 1959 Ålandsdelegationens senare beslut. i sitt den 12 mars 1959 avgivna utlåtande till Ålandsdelegationen 

De i anslutning till framställningarna om förenämnda extraordi. i anledning av de av landskapet begärda tilläggen till tidigcµ-e, 

narie anslag unpgjorda elektrifieringsnrojekten i landskanet ha m för elektrifieringen beviljat extra ordinarie statsanslag1ansett 
I: 

mera fullföljts. Beträffande investeringarna i ~lands kraftverk att statsbidrag för kraftverket och elektrifieringen skall utgå 

för stamlinje i Gustavs och stamlinjeutbyggnaden nä fasta Å.land pä basen av den åländska landsbygdens elektrifieringsbehov, uttryckt 

har arbetet icke föranlett ytterligare åtgärder. i antalet tariffenheter, enligt samma Principer som för övrigt till-

Elektrifieringen av skårgärdsområdena ( Lumnarland, Föglö, Sot- lämpas i riket och med hänsyn till landskanets särart och avlägsna 

tunga, Kumlinge och Kökar kommuner samt Ä.ngö och Bussö holmar i läge förordat största möjliga bidrag. I Handels- och industrimini-

Vårdö kommun) utfördes av Valtion Sähkönaja (senare Turun Asennu steriets utlåtande och Ålandsdelegationens beslut har antalet te 

paja), Å.bo, enligt entreprenadkontrakt av den 18.6.1957 och den upnskattats till 25.500 (nu 30.000 te) pä fasta Åland och 7.000 i 

27.1. och 8.2.1958. Slutgranskning verkställdes år 1961. På grund skärgården. På bas~n av dessa te och ett bidrag om 120 mark/te på 

av meningsskiljaktigheter angående entrenrenadarbetet och tolknin- fasta Åland och 135 mark/te för skärgårdsomrädena beviljades ett 

gen av vissa kontraktsbestämmelser fördes därefter långvariga för- totalanslag om 4.005.000 nymark för hela landskapet, vilket förde-
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lades nå de olika arbetena säsom i ovanna··mnda tablå framgår . 
mark, innebär dettaf att abonnenterna därstädes skulle komma att 

I fråga om den egentliga skärgården har landskapsmyndighete~ 
erlägga 2 . 001 . 131,15 mark eller med nuvarande te- antal c . 300/te . 

efter slutunpgörelsen med Tu A:o konstaterat , att kostnaderna Sti. 
Detta måste betraktas såsom en oskäligt hög kostnad , då fråga är 

git utöver de beräknade d b l me e onp , som, om de ålades abonnente 
om en region , vilken klassificerats säsom u- omräde och sålunda 

skulle ställa dessa i en i jämförelse med andra abonnenter mycke, 
borde erhålla största möjliga stöd . 

sämre situation och försvaga deras även annars dåliga ekonomisb 
Såsom ovan framhållits hade abonnenterna ursprungligen erhål-

ställning . Då kostnaderna för elektrifieri·ngen 1· k s ärgärden t ill 
lit den uppfattningen , att staten annorstädes bekostat utgifterna 

mycket stor del hänför sig' till de bergsstolpar , sjbKablar och för bergsstolpar , sjökablar och vattenkorsningar od;l att sä skulle 

vattenkorsningar , som icke förekommer vid normal linjedragning ar 
ske även i detta fall . Kostnaderna för dessa bergsstolnar etc . i 

norstädes , synes det riktigt , att skärgärdsabonnenterna ej he ller den åländska skärgården har , som nämnts , stigit till 1 . 406 . 797 

i•' skulle belastas härför . Totalsumman av de tidigare beviljade extr mark , varför abonnenterna därstädes endast borde taga del i reste-

ordinarie anslagen avsåg upprustning av hela el- nätet och kraft- .rande belopn 1 . 844 . 334 , 15 mark . Te-nriset , beräknat nä sistnämnda 

distributionen på Åland , men denna summa fördelades sedan nå de belonn och med beaktande av det i detta nu faktiskt anslutna anta-

olika arbetena . Elektrifieringen k.. å av s arg rden bör därför även nu 
let abonnenter i skärgården , 6 . 744 , utgör härvid 273 , 50 mark . Med 

kunna betraktas såsom ett särskilt objekt . Kostnaderna för elektr tillämnni ng av de fr . o . rn . detta år gällande statliga normerna för 

fieringen av Lumnarland , Föglö , Sottunga , Brändö , Kumlinge och elektrifi eri ngsbidrag skulle abonnenterna därav erlägga 170 mk/te 

KbKar samt Ängö och ::SUssö holmar i Vårdö har enligt bifogad spe- eller 1 . 146 . 330 , 15 mark . I detta fall skulle statsbidraget samman-

cifikation stigit till sammanlagt 3 . 251 . 131 , 15 mark medan den be- lagt för skärgården utgöra 2 . 104 . 801 mark mot tidigare 1 . 250 . 000 

räknade kostnaden var c . 2 . 500 . 000 mark . Då av beviljade stats- mark och tillägget sålunda 854 . 801 mark . 

anslag nå skärgårdselektrifieringen tidigare fördela t s ~ . 250.000 Landstinget har i sin framställning om utverkande av till~gs-
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anslag för elektrifieringen av den åländska skärgården av den 
kunna inverka fördyrande , varför den slutliga regleringen av in-

24 mars 1958 utgått frän ett fixerat te-nris för abonnenterna , 
tressenternae andel borde ske först då . På grund härav skulle ett 

Därvid framhölls bl . a . "I entreprenadavtalet beräknas kostnader 
tillägg , motsvarande skillnaden mellan 18 . 4(50) och 15 . 0(00) mk 

för sjökablar till 68 . 025 . 0(00 ) mk , för bergsstolnar till 
eller 3. 4(50) mk/te erfordras . Enligt ovan beräknade antal tariff-

11.582 . 0(00 ) mk och för vattenkorsningar till 12 . 115 . 0(00) mk. 
enheter skulle alltså ett extraordinarie anslag om 21 . 300 . 0(00) mk 

Sammanlagt stiga dessa kostnader , för vilka extraordinarie ansl 
erfordras för detta ändamål . " 

borde utgä , till 91 .700 . 0 (00 ) mk . Återstoden , eller 114 . 300 .0 (0t I landstingets åberopade framställning och landstingets fram-

mk blir fördelat uä eu beräknade 6 .193 te ovannämnda 18 . 4(50 ) ställning av den 12 december 1958 anhöll sålunda landskgnet om 

mk/te . Av de beräknade har redan 5. 378 , 5 te tecknats . Patron-
tilläggsanslag för skärgårdens elektrifiering, inkluderande Käkar 

imuregneringen av stolparna stiger till en kostnad om 6 ( 50) mk/t till ett sammanlagt belopp om 624 . 280 mark , vari ingick vissa re-

~ ,. och skillnaden mellan gottgörelsen för intressenternas natura1m 
dan konstaterade och beräknade framtida gottgörelser nä grund av 

tationer och dessas värde i den fria marknaden till c:a 2. 0( 00 ) indexstegringen . Vid det slutliga beslutet i Ålandsdelegationen för-

mk/te. Landskapsstyrelsen har därför hittills begränsat uttaxe-
delades dock av tilläggsanslaget endast 335 . 000 mark så att det 

ringen ner te till 15. O ( 00 ) mk då redan h!ll'igenom intressentern' kom dessa skärgårdsabonnenter direkt tillgodo . Det har redan fram-

kostnad per tariffenhet uppgår till 17 . 6(50) mk. Landstinget an hållits att kostnaderna för sjökablar etc . vid uungörandet av ula-

att kostnaderna för intressenterna beräknade vid tidnunkten f ör nerna för skärgårdselektrifieringen förutsattes bliva bekostade av 

avtalets i ngående icke borde fä överstiga 15 . 0(00 ) mk/te för i staten liksom staten enligt tidigare gällande Princiner gjort an-

avtalet ingående arbeten . Intill dess projektet blivit förverkli norstädes . Detta betonades även i landstingets framställningar om 

gat saknas möjlighet att bedöma de slutliga kostnaderna , då u tot tilläggsanslag är 1958 . Från det planeringen nåbörjades har de 

-oenningvärdets eventuella försämring också andra omständigheter 
slutli ga princiuerna för elektrifieringsunderstöden dock undergått 



ändringar. Landskansmyndigheterna anser det emellertid rimligt och Bussö holmar i Vårdö kommun. 

att de i detta fall tidigare förutsatta principerna skulle följ Mariehamn , den 29 augusti 1967. 

Då så lång tid förflutit, sedan abonnenternas andel fixerades ti På landstingets vägnar: 

150 mark/te , vilket belonp vid slutregleringen förmodades bliva 0,1_ 
något högre , har landskansmyndigheterna med hänsyn till index-

~--~Th~ Eriksson 

talman. 
stegringar och försämringar av nenningvärdet och även till abo~ 

ternas möjligheter att bära en tilläggsdebitering, ansett rimli 

vicetalman. att abonnenterna nu totalt skulle erlägga 180 mark/te. Därvid f 

~~ 
! Lenn~attsson 

vicetalman. 

också hänsyn tagas till skillnaden mellan gottgörelsen för abom 

temas naturaurestationer och dess värde i fria marknaden, lågt 

beräknade till 20 mark/te , varför abonnenternas kostnader de fac 
I I 

I 

skulle stiga till 200 mark/te. Detta skulle innebära att abonne 

terna sammanlagt erlade 1 . 213 . 920 mark och tilläggsanslaget sä-

ledes utgöra 787 . 211 , 15 mark. 

Med hänvisning till ovanstående får lancrstinget vördsamt 

att ~landsdelegationen måtte bevilja land-

skanet Åland ett extraordinarie tillägg om 

787 . 211,15 mark till anslaget för elektrifie-

ringen av Lumparlands , Föglö , Sottunga, Kum-

linge , Brändö och Kökar kommuner samt Ängö 
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. Bil. 3 . 
FÖR HÖGSPÄNNINGSLEDNINGARNA SAMT STAMLINJEN. MERKOSTNAD I NORMALLINJE 

Stan linjen LumEarland Föglö Kumlinge Bränd:> 

1 T-stolpar 11 st 440,- 75 st. 3.000,- 27 st. 1.080, - 130 st 5.200,-

2 s- -" - 20 " 1.100, - 55 !.!. 3.025,- 33 297,- 124 Il 6.820,-495, -
3 AS-

_ .. _ 
3 Il 270,- · 20 Il 1. 800, - 13 Il 1.170, - 24 Il 2.160,-450, -

4 vattenkorsn . 2 Il 4.000,·- 9 Il 22 . 500,- 8 Il 20.750,- 20 Il 36.200,-

I 

5 Sjökablar 4.830 m 81.617, - 785 m 14.401,- 21. ll 7 m 342.023,-

6 Frånskiljare 3 st 3 . 150,- 2 st 2.000,- 1 st 1.000, - 5 st. 5.000,- -

I 

2. 000, -
7 Friledning 3xSp. 12.840 m 28.890,- 17.392 m 39.132,- 4. 2 9. 639,- 9.735 m 21.904, - 31. 517 m 70.913,- 1 

37.855,- 153 . 074,- 49. 928, - 60.602,- 468.316,- 868.770,- I r 
Förgrenings linjerna 

8 T-stolpar 22 st . 880, - 181 st 7 . 240,- 73 st 2.920,- 118 st 4.720,-
9 s-stol rar 43 Il 2.365,- 84 Il 4.620,- 29 Il 1.595, - 50 !.!. 2.750,-

10 AS-stolpar 5 450,- 34 Il 3.060,- 20 Il 1. 800, - 26 Il 2. 340, '-
1, 

11 Vattenkorsn . 5 " 7 . 100,- 3 " 5.300,- 1 Il 2.850,- 3 " 7.050,-
\ 

12 Sjökablar 430 Il 9 . 590,- 310 m 8 . 030, - 1.550 25.175,- 2.029 m 35.502,-m 

20.385,- 28.250,- 34.340,- 52.362,- 135.337,-

Merkostn./o.stolpanskaffn. 1. 903,- 9.871,- 26.992,- 38.766,-

Indexstegrina 112.962,-

1.155.835, -

medelindex 11,25 % .l:\:.>Kar 250.962,-

Mk 1.406.797 -
================~= 

I 
\, 
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stamlinjen 

Vattenkorsn. 14 st. 37.600,-

5 Sjökablar 9.500 m 119.025,-

6 Frånskiljare ~ 

7 Friledning 3xSp. 16.785 m . 61. 859, - 218.574,- -1 

Förgrenings linjerna 
,. ' 
' 8 T-stolpar 32 st. 1. 760, -

9 s-stolpar 39 Il 1. 560, -

10 AS-stolpar 6 Il 540,-

11 Vattenkors. 2 Il 3.150,-

12 Sjökablar 7 .010! -

225.584,-

Indexstegring 
: 

I: 
medelindex 11,25 % 25.378,-

250.962,-

I 

I 



Bilaga 1. Statsanslag och kostnader för elektrifiering av Åland. 

1. För kraftverket, 
M:hamn 

2. För elektrif. av 
Lumparland,Föglö, 
Sottunga,Kumlinge, 
Brändö o.Kökar 
samt Ängö och Bus
sö holmar 

3. För Kökars kcaft
försörjn. 

4. För stamlinjen i 
Gustavs kommun 

5. För om- och till
byggn. av vissa 
stamlinjesystem på 
fasta Åland 

Beviljat Beviljat BP iljat Beräknat kostn. 
1956 nmk 1959 nmk sammanl. vid anh.oro bidrag 

1957-58. 

1.450.000 880.000 2.330.000 3.480.000 

c. 
833.000 215.000 1.048.000 2.166.700 

c. 
82.000 120.000 202.000 324.600 

187.000 187.000 187.000 

238.0 0 - 238.000 238.000 

2.603.0 ) 1.402.000 4.005.000 

- I -;;;.J 

Slutlig kostn. 
på vilke'1. stats
bidr. baseras 

3.480.000 

2.874.474,50 

376.656,65 

141.000, - . 

365.506,49 

., 
'-0 

"' 
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