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SAMMANFATTNING 

Landskapsstyrelsens förs~Q[f 
Landskapsstyrelsen föres.lår · att lagtinget skall ingå till Ålandsdelegationen med en 

framställan om 'att dele$~tionen måtte bevilja landskapet Åland ett extra anslag om 40 
procent av godtagbara investeringskostnader, dock högst 50.000.000 mark att utges som 

bidrag .åt Kraftnät Ai~nd Ab för byggande av en ny elöverföringsanläggning Sverige

Åland. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag med vissa kommentarer. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Utskottet konstaterar att en av de främsta orsakerna till landskapsstyrelsens förslag om 

anhållan om extra anslag för byggande av en ny s.k. Sverigekabel är att avgifterna i det 

åländska stamnätet avsevärt måste höjas för att täcka kapitalkostnaderna för den nya 

ledningen varför investeringen måste ges högsta möjliga andel bidragsfinansiering. I 

annat fall skulle skillnaden i avgiftsnivå mellan Åland och landet i övrigt bli så stor att 

de åländska företagen skulle hamna i en mycket ofördelaktig konkurrenssituation. 

Vidare kostaterar utskottet att Ålands geografiskt avskilda läge medför behov av 
reservkraftkapacitet som innebär ytterligare kostnadstryck på elpriset. Investeringarna för 

reservkraften bekostas så gott som uteslutande med lokala medel. 

Enligt utskottets uppfattning motsvarar en kabel med en spänning om 77-kV landskapets 

behov inom en överskådlig framtid varför en sådan kabel bör utgöra huvudalternativet. 

Offerter kan inbegäras även för en 110-kV kabel och om man härvid kan konstatera att 

kabeln på sikt är ekonomiskt eller tekniskt fördelaktigare bör mellanskillnaden för en 

sådan kraftigare kabel i sin helhet bekostas med lokala medel. 

Utskottet hyser ingen farhåga för att den föreslagna anhållan skall få en prejudicerande 

verkan för kommande ansökningar om extra anslag eftersom anslagen till sin natur är 

sådana att varje ansökan bör bedömas för sig utifrån sina egna förutsättningar. 

Mot bakgrund av det ovannämnda anser utskottet att den föreslagna nivån är skälig och 

realistisk men önskar i förtydligande syfte framhålla att ansökan avser 40 procent av de 

godtagbara investeringskostnadema för en 77-kV kabel, dock högst 50 miljoner mark. 
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ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 9 april 1997 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund och finanschefen Dan E. 

Eriksson. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Bengtz, viceordföranden Wiklöf 

samt ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund. 

UTSK01TETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 21 april 1997 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget antar landskapsstyrel

sens förslag att till Ålandsdelegatio

nen ingå med en framställning om 

ett extra anslag om 50.000.000 mark 

att utges som bidrag åt Kraftnät 

Åland AB för byggande av en ny 

elöverföringsanläggning Sverige

Åland. 

Göran Bengtz 

Susanne Eriksson 


