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Y!N.il1SUTSX:01!rE!S betänkande ?;-: 12 a/1954 . 

med anletning av Ålands landskspsstyrelses 
framställning till l!ands landeting angående 
utverkande av extraordinarie an~lag för bevil-
janae av län för uppförande av en kraftsta
tiOB. för.landskapet Ålands krqftförsörjning 
(l,/1954.) 

Hä~visaJll.ie till motiveri~en i ut1kottets betänkande med anledning 
av landskapsstyrelsens frams1ällning angående utverkande av extraordi
narie anslag för elanläggningar på Åla.ad får utskottet vördsamt anföra 
följande: 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag onh den i ärenäet 
framförda metiveringen. Det är visserligen första gången som Landstin -
get nu skulle anhålla om e>,::{raordinarie anslag för be'Wiljande av låm, .. 
men då denna fråga intimt sa~iµnanhänger med frågan om extraordinarie an
slac för elanläggningar i laBdskapet och dessutom anslagets storlek 
och den särskilda utredning det förutsätter motivera en framställning 
om extracrdinarie anslag, bör detta förfarinJssätt vara det riktiga. 

Även i detta fall anser utskottet att landskapsstyrelsen hade bort 
för~lägga Landstinget ett fö-rslag till skrivelse till llandsdel,egatio-
nen. 

På grund av vad ovan anförts får utskottet härmed vördsamt föreslå; 
att Landstinget måtte ingå till Ålands

delega tionen med en sålydande skrivelses 
Till Ålandsdelegationen 

från Ålands landstin 
Ålands landskapsstyrelse par till landstingets vintersession detta 

år inkommit med en framställning, som här bifogas i avskrift, vari frEPn 
hålles. att landstinget borde anhålla om extraordinarie anslag för 
möjliggörande av beviljande av lån för U~>pförande av en kraftstation 

för landskapet Åland. Sedan1irendet underkastats behandling i lands
tingets finansutskott, har landstinget funnit, att det nuvarande kraft~ 
verket i Mariehamn, som äges-av Mariehamns stad, inom en snar framtid 
inte kommer ~tt kunna levererafd~n elektriska energi, som skulle behövas 
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på den åländska landsbygdeh, varför det nuvarande distributionsnätet på . 
. I 

landsTuygden kolllijler att bli värdelöst om inte en utbygghad av kraftkällan 

kan åstadkommas. Med hänsyn till de stora investeringsutgi:f'terna härför
1 

är emellertid inte Mariehamris stad, som också med det nuvarande elektri-
citetsverket har sin försörjning trygcad för en lång ·tid framåt, 

,. hågad att fort~tta mea elektricitetsverkets utbyggnad. Under sådana om
ständigheter borde ett nytt kraftaggregat med tillräcklig kapacitet an-



skaffas för landsbygdens behov. 
Enligt de uppgjorda planerna för tryggande av landskapets el

försörjning, om vilka en närmare redogörelse ingår i landstingets 
anhållan om extraordinarie anslag för särskilda elanläggningar i 
landskapet, skulle ett belopp om 145 Mmk kunna påräknas såsom ex~ra
ordinarie anslag för maskineriet i en ångkraftstation. Utöver detta 
skulle erfordras ett belopp om 80 11/Jmk för kraftstationens byggnad, 
kolgård, koltransportör, kajanläggning och lossningskran. Därtill 

J 

skulle för räntor under byggnadstiden komma 6 Mmk. Dessa medel borde 
anskaffas i låneväg och på dem bör räknas ränta och amortering såsom 
i motsvarande fall i riket. Då det för närvarande är svårt att er
hålla långfristig kredit till så stora belopp, har landstinget an
sett nödigt hos Ålandsdelegationen anhålla om att dessa medel såsom 
extraordinarie anslag skulle ställas till landskapets disposition 
att användas för kraftverkets byggande.' 

om 

På grund av vad sålunda anförts får landstinget vördsamt anhålla 

att Ålandsdelegationen måtte tillerkänna 
landskapet Åland ett extraordinarie anslag 
om 86.000.000 mark att användas som lån för 
byggande av den nya kraftstationen för land

skapet Åland. 

Mariehamn, den ••••" 
Mariehamn, den 12 april 1954· 

På finansutskottets vägnar: 

:I I J/d:t. /~ /l 
~~~~~--.Ar·.- Heiin. ~~~ ~~ 
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I ärendets behandling har ordföranden Helin, viceordföranden 
Bengtz samt ledamöternq Lennart Mattsson~ Hä.ggblom och Andersson 

.ävensom sµppleanten Påvals d~Itagito 


