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FINANSUTSK01TETS BETANKANDE nr 4/1981-82 med 

anledning av ltrn Bert Häggbloms hemställnings

motion till landskapsstyrelsen om utredning av 

möj lighetema till förenhetligande av cltarif

ferna i landskapet. 

Landstinget har över ovan nämnda hemställningsmotion inbegärt finansut

skottets yttrande. 

Utskottet har i ärendet hört VD för JUands Kraftverksaktiebolag Erling 
Gustafsson som samtidigt <lr sekreterare i energirådet och får anföra följande. 

Enligt utskottets uppfattning vore det naturligt om enhetliga eltariffer 

skulle vara gällande inom gränserna för landskapet Aland. Som sådan är 

det en angelägen fråga som anhängiggöres i motionen, där särskilt rättvi

sekraven betonas. 

Gällande taxor fastställs av de två eldistributionsföretagen - Mariehamns 

stads elverk och Alands Elandelslag - vardera för sitt område. Tariffernas 

utformning kan distributionsföretagens beslutande organ bestärrnna relativt 

fritt. Prissättningen av de olika avgiftsslagen inom tarifferna avvägs 

ofta med hänsyn till abonncnts:mnnansättningcn och totaluttaget är dessut

om i hög grad beroende av distribut:ionsornrådets utsträckning och beskaffen

het. Kostnads strukturen är en av orsakenrn till det större totaluttaget 

beräknat per Kwh inom landsbygdsområdet. Genomsnittspriset inom elandels

lagets distributionsområde är sålunda i detta nu c. 15 procent högre än 

inom stRdens. En am1an orsak ti11 olikheterna _i prissättningen kan härle

das ur de två distributionsföretagens vitt skildct verksamhetsform- d.v.s. 

ett fristående <=mcklsl<lg respektive ett komrrn.ma1 t verk - som också h;:ir be

tydelse för ekonomin och fimnsieringen. 

En grundförutsättning för ett förenhetligande av e1taxorna vore därför 

bl. a. att på sikt sträva till ett närmare samarbete såväl i fråga om 

företagens verksamhet som i tariffhänseende. I detta samarbete bör även 

inbegripas kraftproducenten Ålands Kraftverksaktiebolag. 

Såsom rådgivande organ i frågor rörande landskapets energiförsörjning har 

landskapsstyrelsen 1980 tillsatt ett energiråd. Rådet har ålagts att följa 

med den allmänna utvecklingen inom elförsörjningen och ta erforderliga 

initiativ i fråga om olika elförsörjningsfrågor. Bland rådets uppgifter 

ingår att i samråd lli3d berörd<1 rnrter och ned utr;;qngspunkt: från tidi~nrc utrcdningnr 
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avge förslag till en samordning av elanskaffningen och-distributionen så 

att den framtida organisationen blir möjligast billig och effektiv för 

konsumenterna. Energirådet har på basen härav i sitt handlingsprogram om

fattat en målsättning som siktnr till gem0nqmma t;iriffcr för hcln lnnd

skapet. Rådet påpekar i sammanhanget möj lighctema att öka distributions

anläggningarnas utnyttjningsgrad. I handlingsprogrammet anförs dock att 

landskapsmyndigheternas befogenheter och styrmedel i fråga om elförsörj

ningen är begränsade. 

Utskottet har inför behandlingen av motionen avvaktat den redan tidigare 

aviserade ellagen för landskapet i den händelse lagen skulle kunna ge 

ytterligare underlag för utskottets bedömningar av ärendet. Sedan lag

förslaget nu överlämnats till landstinget kan utskottet konstatera att 

lagen varken till innehåll el1cr kar;:1ktär är sådan att den avser att rl'g

lera frågor rörande nu aktuell tariffsättning. 

Med beaktande av ovan relaterade åtgärder och de uppgifter som ålagts 

energirådet anser utskottet att det i motionen väckta förslaget tillgodosetts. 

~1ed hänvisning härtill får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta hemställnings

motionen nr 54. 

Marieharnn den 28 december 1981. 

På finansutskottets vägnar: 

· Ro 1 f Ca r 1 son 

ordförande 

Henrik Gustafsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf. Rolf Carlson, v.ordf. Roger Jansson, ledamö

terna Rodrnar Söderlund och Torvald Söderlund samt ersättaren Nils Jansson. 
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