
fil 9/1958. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande Ng 9/195 8 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Åla nds landsting angående ut

verkande av tilläggsanslag till det för elektri

fiering av den å ländska skärgården bevilj a de 

. extraordinarie anslaget (5/1958). 
Med anle dning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbe

gärt utskottets utlåtande, hc:: r utskottet hört l antrådet Hugo Johansson, 

vägingeniören Bo Wilenius och diplomingeniören Holger Törnvall, och får 

härmed vördsamt anföra följande: 

Sed~n den framställning om extraordina rie anslag uppgjordes, på 

vilken Ålandsdelegationens beslut grund8r sig, ha kostnaderna för pro

jektets förverkligande stigit väsentligt. Av det nu beräknade erforder

liga tilläggsanslaget hänför sig så lunda stvrsta delen till kostnads-

f örskjutning under tiden mellan nämnda framställning och kontraktets 

undertecknan de. Penningvärdet har dock s 2dan dess ytterligare försäm

rats, varför man i dag kan räkna med en genomsni ttlig indexförhöjning 

på ytterligare 10 %. Landskapsstyrelsen h a r beräkna t den återstående 

byggnadstiden till 2 år och för denna tid räkna t med en förändring av 

index uppåt med 5 %, vilket med all s a nnolikhet icke är för högt. Då 

de för projektets förverkligande beviljade a nslagen l yftas mot redovis

ning, torde principiella hinder för en anhållan redan nu om beviljande 

av anslag för den beräknade stegringen av kostnaderna icke förel i gga, 

ehuru ett sådant förfarande är avvikande från tidigare praxiso Med 

tanke på att de tillkommande indexgottgörelserna måste erläggas med 

kort varsel, om moraränta för dem skall kunna undvikas, anser utskottet 

landskapsstyrelsens förslag jämväl i detta avseende vara befogat. 

Det av landskapsstyrelsen beräknade tillsko t tet för transportkost

nader för stolpar till Brändö och Kumlinge om 2.2000000 mk har av ut

skottet föresla gits höjt med 543.000 mk till 2o743~000, på grund av se

nare till l a ndskapsstyrelsen inkommen utredning, vari jämväl transport

kostnader till Sottunga ingå , Härav följer, att det äskade tilläggs

ans l aget för skärgården utom Kökar blir något högre. 
Med stöd av det ovan anförda f å r utskottet vördsamt föres l å, 

att Lands ting et måtte ingå till Ålandsdele
g a tionen med en sålyda nde framställning ., 

Till Åla ndsdelega tionen 

från Ål ands landstingo 
Republikens President har ds n 23 ma rs 1956 stadfäst Ålandsdelega-

t ionens beslut av den 9 februari 1955, varigenom l a ndskapet Åla nd be
viljats; utom anna t, ett extraordina rie ansla g om A) 83,3 miljoner för 
elektrifiering av Lumpa rlands , Fögl ö, Sottunga, Kumlinge och Brändö 
kommuner samt B) 8,2 miljoner för elektrif iering av Kökars kommun~ 
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A) Det beviljade ans laget grundade sig på de beräknade kostnaderna 

för sjökablar, bergsstolpar och vattenkorsningar, sammanlagt 76.500.000 

mk, vi lka kostnader staten helt skulle ersätta, samt de beräknade kost

naderna för en stamlinje i Gustavs kommun i Åboland om 6.800.000 mk. 

Sedan entreprenadanbud inbegärts, godkande Handels- och industriminis

teriet den 17 november 1956 landskapss t yrelsens förslag om att Valtion 

Sähköpaja skulle antagas till entreprenör. Enligt det godkända anbudet 

uppgick entreprenadsumman till 209.931,000 mk, varvid inräknats kostna

der om c:a 3.000.000 mk för elektrifiering av Ängö och Bussö holmar, 

vilka senare ans lutits till elektrifieringsplanen, ävensom kostnader 

om c:a 4.000.000 mk för patronimpregnering av linjestolpar. Byggandet 

av stamlinjen i Gustavs skulle utföras av de lokala distri but ionsföre ta

gen därstädes i samband med en oml äggning av distributionsnätet. 

Till grund för det av Ål andsdelegat ionen bevi ljade anslaget låg en 

kostnadsberäkning på totalt 1 56.500. 000 mk. Beloppet ha r a lltså stigit 

till 206.000.000 mk ehuru linj en i Gustavs bortfa llito Detta beror till 

en del på att antalet tariffenheter s tigit med c:a 9 % men i ävrigt på 

en a llmän kostnadsökning. Ursprunglig en beräknades intressenternas an

del i kostnaderna till c:a 12.200 mk/ TE, men sedan avtalet med Va ltion 

Sähköpaja kunde läggas till grund för beräkningen, utgjorde den 18.450 

mk/TE .. 

I entreprena davtalet beräknas kos tna derna för sjökablar till 

68.025.000 mk, för bergsstolpar till 11.582.000 mk och för vatten

korsningar till 12.115.000 mk. Sammanlagt stiga dessa kostnader, för 

vi lka extraordinarie anslag borde utgå, till 91.700.000 mk~ Återstoden, 

eller 114.300.000 mk blir fördelat på nu beräknade 6. 193 TE ovannämnda 

1 8.450 mk/TE. Av de beräknade ha r redan 5.378,5 TE teckna ts. Patron

impregneringen av stolparna stiger till en kostnad om 650 mk/TE och 

skillnaden mellan gottgörelsen för intressenternas naturaprestationer 

och dessas vltrde i den fria ma rknaden till c:a 2.000 mk/TE~ Landskaps

styrelsen ha r därför hittills begränsa t uttaxeringen per TE till 1 5.000 

mk då redan härigenom intressenternas kostnad per tariffenhet uppgår 

till 17 .650 mk. · Landstinget a nser, a tt kostnaderna för intressenterna 

beräknade vid tidpunkten för avtalets ingående icke borde få överst i ga 

15.000 mk/TE för i avtalet ingående arbeten. Intill dess projektet bli

vit förverkliga t saknas möjlighet att bedöma de slutliga kostnaderna, 

då utom penningvärdets eventuella försämring också. andra omständigheter 

kunna inverka fördyrande, varför den slutliga regleringen av intressen-

> ternas ande l borde ske först då. På grund härav skulle ett tillägg, mot-



05 0 

-3-
svarande skillnaden mellan 18. 450 och 15 e000 mk eller 3.450 mk/TE er

fordras. Enligt ovan beräknade antal tariffenheter skulle alltså ett 

extraordinurie anslag om 21.300.000 mk erfordras för detta ändamål. 

nå Brändö kommun helt saknar skog och långa stolpar icke kunna er

hållas i Kumlinge och Sottunga kommuner, ha r man varit tvungen att an

skaffa stolpar för dessa kommuners behov på annat håll. Härav föranled

da transportkos tnader stiga till sammanlagt 2.743.000 mk. nå svårig

heterna med stolpar i detta fall aammanhänga med skärgårdsförhållandena 

torde man kunna betrakta n ämnda kostnader såsom betingade av l andska

pets särförhållanden. På grund härav anhå ller landstinget , at t Ålands

delegationen rråtte beakta denna kostnad till full a beloppet vid beviljan

de av extraordinarie a n s lago 

På grund av det ovanstående skulle det erforderliga tilläggsansla

get stiga till 91.700.000 - 83.300.000 = 8.400.000, vartill kommer 

21.300.000 i nedsättning av intressent ernas kostnadsandel och 2.743.000 

fö r transport av stolpar till Kumlinge och Brändö, eller ina lles 

32.443.000 mk. 

Det med Valtion Sähköpaja uppgjorda entreprenadavtalet är index

bundet. På grund härav har kostnaderna sedan avtalets ingående st igit 

med dryga 10 %. Enligt dagens prisläge skulle alltså den del av kost

naderna, vilka finansieras med extraordin~rie anslag, höjas med 10 %, 
vilket på 113.000.000 mk utgör avrundat 11.300.000 mk. Sammanslaget 

med det utan beaktande av indexstegringen beräknade extraordinarie an

slaget ut gör detta 43.743.000 mk. 

Den återstående byggnadstiden up:r:går om intet oförutsett inträffar 

till 2 år. Under denna tid kan en fortgående förs ämring av penningvärdet 
s9m 

räknas/sannolik. Med hänsyn till att gottgörelse för förändringar i in-

dex böra erläggas med mycket kort frist, om moraränta skall kunna und

v ikas, borde enligt landstingets ås ikt medel härför anv isa s på förhand~ 

P å grund härav a nhåller landstinget om, at t Ålandsdelegationen måtte 

bevilja landskapet mot redovisning ett extraordina rie ans la g, beräknat 

efter 5 % på den del av entreprenadsumman, som finansiera s med extra

ordinarie anslag. För detta ändamål skulle erfordras 5.6500000 mkn 

B) Anslaget om 8e200.000 mk för elektrifieringen av Kökar beräknades 

enligt 6.000.000 mk för en dieselkDaftstation och 2~200.000 mk för 

bergsstolpar. Va ltion Sähköpaja h a r l ämnat offert på hela elektrifierin

g en förutom kraftstationen till en kostnad om 14.163.000 mk. Denna of

fert h a r godkänts av Handels- och industriministeriet samma dag som det 

under A) nämnda anbudet och avtal ingåtts. Enligt avt a let stiga kostna-
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derna för bergsstolpa r till i,,, 958.500 mk och för vattenkorsningar t ill 

595.000 mk. Om dessa kostnader beräknas f inans i erade med extraordinarie 

a n s l ag, stiga intressenternas andel i entreprenadsumman till 11.610 0000 

mk eller fördelat på 849 TE till 13. 700 mk/TE~ Kostnaderna för diesel

kraftverket , som skall uppför as av Ål a nds Kraftverksaktiebolag, äro 

tillsvidare icke slutligt fastställda~ 

På grund av det ovanstående 9 skulle i extraordina rie anslag för 

Köka rs elektrifiering utom kraftstat ionen erfordras 2e553.000 mk eller 

ett tillägg om 353.000 mk 9 varutöver skull e komma 10 % indextillägg 

255 .000 mk. Detta utgör tillsammans 608.000 mke Därutöver borde för 

framtida indexstegring beaktas ytterliga re 5 % eller 127 .000 mk. 

Med stöd av vad ovan framhå llit s anhåller l a ndstinget vördsamt, 

a tt Ål andsdele ga ti onen m~tte bevilj a l andskapet 

Åland ett extraord inar ie tilläggsanslag om 

43.743.000 mk för elektrifieringen av Lumpa rlands, 

Föglö, Sottunga 9 Kumlinge och Brändö kommuner samt 

Ängö och Bussö h olma r i Vårdö kommun ävensom ett 

extraordina rie t illäggsansla g om 608. 000 mk för 

samma ändamål i Kökars kommun, samt 

a tt Ål andsdelega tionen på nödigbefunna v illkor 

måtte bevilj a l a ndskapet Ål and ett extraordinarie 

a nslag om 5.777.000 mk för beräknade gottgörelser 

på grund av indexstegringar enligt mellan l andska

pet och Valtion Sähköpaja ingångna avtal om byg

gande av distributionsnät för elektrisk s tröm i de 

å länd ska skärgårdskommunernae 

Mariehamn 9 den•••••• 
På l a ndst ingets vägnar: 

- ·-------

Mariehamn 9 den 20 mars 19 58. 
På fina n sut skottets vägnar: 

Jk'~ 
Elis Andersson. 

Närvara nde i utskottet: ordföranden El i s Ander sson , v i ceordföranden 

Evald Häggblom s amt le damöterna Gunnar Häggblom och Martin I saks son och 
suppleanten Uno Förbom. 
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Tablå över kostnaderna för elektrifiering av Ålands 

skärgård. 

~· Elektrifiering av Lumparland 2 F'öglö 2 Sottunga 2 Kumlinge och Brändö 

kommuner. 

Kostnaderna enl. Valtion Sähköpajas kalkyl år 1954 

Härav för kablar, bergsstolpar och vattenkorsningar 

Stamlinje i Gustavs 

Intressenternas andel (12.200 mk/TE) 

Kalkylen inkluderar ej stolpimpregnering av nå got slag 

för linjestolpar. 

Valtion Sähköpajas godkända offert april 1955, exkl• 

patronimpregnering 

Härav för kablar, bergsstolpa r och vattenkorsningar 

Tillskott för 6193 TE å 3.450 mk/TE 

Tillskott för stolptransportkostnader för Brändö, 

Kumlinge och Sottunga kommuner 

156.500.000 

76.500.000 

6.800 .. 000 

7 3·· 200. 000 

206.000.000 

91 .. 700.000 

21 .. 300,, 000 

211743.000 

115.743.000 

10 % indexförhöjning på statsbidraget 113.000.000 11.300.000 

Summa föreslaget statsbidrag 127.043.000 

Tidigare bevilj a t statsbidrag 83.300.000 

Föresla get tillskottsbidrag 

5 % indextillägg 

430743.000 

B. Elektrifiering av Käka rs kommun. 

Kostnaderna enligt Valtion Sähköpaj a s ka lkyl år 1954 

för elnätet 10.200.000 

2.200.000 

8.000.000 

8.800 

14.163.000 

2.553.000 

Härav för bergsstolpa r 

Intressenternas andel 

Beräknat TEpris 1954 

Valtion Sähköpajas godkända offert april 1955 

För vattenkorsninga r och bergsstolpar 

Intressenternas andel 

Kostnad per TE 11.610.000/849 = 13.700 

Kostnaderna för vattenkorsninga r och bergsstolpa r 

10 % indexförhöjning på 2.553.000 

Tidigare bevilj a t statsbidrag 

Föreslaget tillskottsbidrag 

5 6/o indextillägg 

mk 

11.610.,000 

2.553.000 

255.00Q_ 

2.808.000 

2.2oo.ooo 
6080000 

---------~~----------. .,. . . . 

mk 127.000 
----------------------------------------


