
Fram st .. nr 22/1973. 

lAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande nr 

10/1972-73 med an:l:,edning av Ålands landskaps

styrelses framställning till Ålahds landsting 

med förslag till lan 

stöd. 

apsla.g om transport-

Sedan landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomi utskottets betänkande har ut skottet, som i ärendet hört lag

beredn ingssekreteraren Ulf Ande~on, landskap sagronornen Tor Mattsson, 

roretagskonsulenten John Bergström och direktören vid Transmar Kb 

Ingmar Jansson, behandlat ärendet och får härmed vördsamt anföra 

följande~ 

Enligt lagförslagets 2 § 1 mom" skulle transportstöd kunna erläg

gas enbart för sådana lastbilstransporter som sker med anlitande av 

enskild eller företag som idkar yrkesmässig trafik. Utskottet anser 

emellertid att företagare som använder egen lastbil för sina trans

porter bör 1-alnna erhålla transportstöd, varför utskottet föreslår 

att ordet 11 yrkesmässiga" utgår ur lagtexten. 

Beträffande lagförslagets 2 § 2 ~om. anser utskottet att transpor

ter frå.n Eckerö f8.r jhanm bör likställas med tran sporter från övriga 

färjhamnar på fasta Åland. Landskapsstyrelsen har beträffande des-

9a transporter i sin framställning utgått ifrån att sjöpasset skulle 

motsvara 480 kilometer landsvägs tran sport. Den utredning som härvid 

åberopas är emellertid av äldre datum (1970) och beaktar ej de av 

trafikföretagen senast vidtagna· taxejusteringarna, vilka lett till 

_t transportl{;oert.11aderna l~~ilan [lam:n~r n~ A::J.@,nd J.ill. Sverig·~ o~h· 
ket relativt s12tt ä:r betyclligt högre än transp0r"tko9tnq\ie:r:na mella,n , 
riket och Sverige" Sålunda är kostnaden per.ton tra:psporterat gods 

dens81Dma p~':Cbada· stri:ickö:t:e Enbar·t kostnaden per iöpmeter är lä:gre vid 

transport i;ill och från lLl.a11c1. Fördenskull har utskottet berEUmat att 

ifrågavarande sjöpass motsvarar c. 640 kilometer landsvägstransport. 

Då det gäller lastbilstransporter inom landskapet eller från land-

skapets skärgårdsregion till riket avviker förhållandena i hög grad 

från rikets~ där motsvarande transporter sker i regel enbart på lands

väg~ vilket lagts sorn grund f'ör tra11sportstöd enligt rikets lagstift

ning. Endast landskapets skärgårdsregion kan på grund av transport

sträckornas 18..ngd komma i fråga för transportstöd inom landsk:apet. 

Lastbilstro.nsporter från skärgården förutsätter all tid sjöpass med 

en eller flera färjor9 i en del fall avsevärda sjöpass. Systemet me.d 

tra11sportstöd bygger på förhållandet~ större avstånd - högre transport

kostnader och därav föranledd högre stödprocent. Lastbilstransporter 

från skärgården betingar ojämförbart högre transportkostnader än mot-
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svaran de transport på lnndsvägssträckn scunma geografiska avstånd. 

])etta hnr sin orsak i transportfordonets stillastående under sjöpass 

samt i de ofta st långa vänte tid er som uppstår 9 innan fordonet kan 

göra returresa 9 tider för vilka avgifter givetvis utgår för fordonet 

och dess förare. Därtill kommer ytterliga.;re i;iygifter i form av dag

penning och över,tidsersättning till b..LlBns förare 9. där .resorna bli:r 

långa på gnrnd av avstånd och fåtaliga fäJ:' j !urer. För dylika transpor

ter där l.:::mdsvagskörping 9 sjöpass samt väntetid er växlar med varandra 

under en och samma resa 3 synes den kowbinerade taxan för lastbil i 

beställningstrafik kunna läggas som skälig grund för transporternas 

kostnadsberälrning och omrälmo.s i .kilometer landsvägssträcka, Då en

ligt 29 § själ vst:yr elselagen för Ålund bör beaktus "landskapets av

sld,lda läge och särförhållanden 9 r<lda11de prislägen på Åland och be

folk11inge11s sä;rskilda levnads betingelser 11 bör !öre liggande lundskaps~ 

lag, beaktande dei;iso. omständigheter 1 Lrnnna i berörda avseende liksom 

i. en del ar.idra fall avviko.. från rikets. 

Förutom för lastbils- och :p.ygtrrn1sporter böJ:'. i;i,ven enligt utskot

tots mening utgå transportstöd för gods? som transporteras med fartyg 1 

enär även enl.igt motsvarande rikslag erläggs qy:J_ikts transportstöd. 

Bestä;:m:nelse härom anser utskottet att kan intagas i 2 § 4 mom. 

Den j_ lagförslagets 4 § 2 mom. föreslagna minimigränsen för trans

portavgifter, l,000 mark per kvartal anser utskottet att bör komplet

teras sålunda att de säsongmässiga variationer beträffande transpor

terna so1a för vissa företags del förekommer 9 kan beaktas, Fördenskull 

anser utskottet, att grunden för utbetalande av stödersä ttningar kan 

utgöra flere än ett kvartal, dock sålunda att en årsminimigräns av 

4,000 merk bör uppsättas. 

Beträffande de varor för vilka tr: sportstöd skall utgå anser ut

skottet att andra meningen i 5 § 1 raom. lagförslaget såsom obehövlig 

kan uteslutas, Om förädling skall anses föreligga eller ej kan lämp

ligen stadgas genom landskap sförordning. 

]förteckningen i lagförslagets 5 § 2 morn. bör enligt utskottets me

ning k mpletteras 9 enär däri ej ingår pappersindustri varor 9 vilka 0111-

närnns i motsvarande rikslag och vilken varukategori _;_ viss mån är 

föremål för bearbetning även inom landskapet. Ej heller har i förteck

ningen medtagits grönrnjöl 9 som ju tillverkas inom landskapet och är 

en produkt av för åländska förhållanden hög förädlingsgrad, Utskottet 

ans er även att träflis, so1u är en produkt av god tagbar förädlingsgrad 

bör medtagas i förenärimda förteckning. Då träflis medtages i förteclc

ningen kan lagförslagets 5 § 3 mom. såsom obehövligt uteslutas. 
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Utskottet ans er skäligt att skärg1:\rc1en erhåller ett tilläggs stöd 

ptL samltia sätt som utvecklingso111råc1e:::: första zon erhåller enligt 

motsvarande rikslag och före sll::~r därför att transportstödet så.vitt 

transporten börjar i11orn skärgårdsområdet förhöjs med tre procenten

heter. Bestärnrnelsen bör _enligt utskottets mening ingå omedelbart 

efter 6 § 1 :worn. och alltså föranleda att ett nytt moment intages 

i lagen. 

Enär i framställningens 6 § 2 1;10r,L dberopade femte vagnslast klas

sen från den 1.4 1973 ej i:aer existerar anser utskottet att transport

stödet bör beräknas efter sjätte vagnslast.klassen. Beträffande trans

portstödet för fartygstransporter anser utskottet att i 6 § bör inta

gas bestämmelser or:1 stödets storlek. Härvid föreslår utskottet, att 

för tillfälliga fartygstransporter bör erläggas transportstöd med 

2 9 50 mark per ton gods medan för transporter som sker med anlitanc1e 

av fartyg i linjetrafik bör erläggas 15 mark per ton gods. E'l1ligt 

rikets rnotsv~rande lag kan för från hamnar i Bottenviken transporterat 

gods erläggas högst 2,50 mark per ton. Emellertid sker transporterna 

i landskapet med anli tande av u:dndre tonnage, varför kostnaderna per 

transporterad enhet blir relativt höga. .Detta gäller särskilt gods 

som transporteras av fartyg t linjetrafik i vilkas frakt taxor är 

jämförba:rc.uned kostnaderna för lastbilstrafik, vilket förhållande enligt 

utskottets uppfattning 1noti verar ett betydligt högre stöd för dessa 

t ransp orter. 

I c:n1ledning av ändringsförslaget beträffande 4 § 2mom. anser ut~ 

skottet att 7 § i lrnnformi tet härrned bör kowpletteras sålunda, att 

ett nytt moment placeras mellun det första momentet och det föreslagna 

andra rnornentet. I det nya momentet regleras de fall då transportstöd 

sö1rn enligt den av utskottet före,slagna u:qdantagsregeln :för erhållande 

av tranaportstöd även för kva~tal då trai1 sportkoi?Jtna,den ej uppgåM:; 

t]_ll l. 000 mm:k. Dä av det av utskottet föreslagna t;illäggsmoL1e11 tet 

följer att 7 § erhål=e:t' fyra inoxHent bör ordalydelsen i det sista momen

tet ~i,ndras så~ att utölrnj __ ngen av antalet rnomen t beaktas. På .grund 

av det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Lm1ds tj_nget måtte antaga lagförslaget, 

dock sålunda att nedannämnda lagrum erhåller 

f ö1jande lydelse~ 

L a n d s k a p s 1 a g 

om transportstöd. 

I enlighet med l1-lands landstings beslut stadgas~ 
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1
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1 §, 

(Såsom i lcmdslc2psstyrelseIJs framställ11ing). 
2 ;; 0 

Transportstöd betclas för i115:nst 101 kilometer långa lastbils~ 

transporter, 

Vid transporter till riket och Sverige frän färjhamn på fasta 

7 

Jllancl skall sjöpasset onses motsvara 640 kilometer lan dsvägstransport, 

Dö.rest i l mom, avsedda transporter inorn landskapet omfattar ~:ven 

sjö-Qass samt vid ro1dra ~tn i ·.2 mom, avsedda transporter till riket~ 

erhålle.s transportsträckans lä.ngd enlj_gt kombinerad avgif tstaxa för 

lastbil i p[t basen av kostnaderna omräknad i kilo.meter land transport. 

(4 i11om. såsoiu i lar1dskapsstyrelsens framställning). 

(Såsom i 1 andskaps styrelsens framställning). 

4~ §. 

( 1 i:Jom. sås om i lm1ds\ a-i;) sstjIE:l sens framställning), 

Transportstöd utgc"~r under förutsättning att transportavgiften va

rit minst 20 uark per försändelse och e,tt transportavgifternas samman

lagda belopp under ett kvartal uppgår till minst 1. 000 mark eller 

under ett kalender21r till ninst 40000 mark. 

(3 rnom. sJsom i landsI<::a)sstyrelsens framställning). 
r. 

5 Si. 

Transportstöd utg3.r för transport av varor som förädlats inom 

landskapet. 

Transportstöd utgår fdr transport av följande varor~ 

1. Närings- och n jutnings:u.iedel 

- bageriprodukter, 

mejeriindustri produkter och mj ölkpul ver, 

- rensad och filead fislr, 

- _fruJ<::t- 5. fisk~ 9 kött--; bär-~ _svamp:- och gräns aksko:nserver, 

- torkad frukt 9 torkade bär 9 svamp och grönsaker 7 torkad och rökt 

- sötsaksprodukter 5 

- ch:i_ps och poromes fri tes 9 

- drycker, 

~ f_Q:'Önrnjöl, 

( 2 rnorn, 2 punkten såsom i 1 andslcap sstyrelse:n s frams tällni11g). 

3. Trä och varor av trä 

- sågat, hyvlat och bilat virke samt . träflis, 

- byggnader och }{onstruktioner av trä, 

- impregnerat virke 9 
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··~ tr.'3.ull, t ä ndstic!(splint och iilaterial till tändsticksaskar , 

- sn i ckeriii'.1dustrins produkter och halvfabrikat, 

4. Pappersinc±_ust:f'iV~r 

- Wa1i board . k t1rtong 9 papp och po:pper .samt t fjl'verkningar JD::f_ 

·d.em. 
I --=-
( 2 mom. 5 - 8 punkterna så soD 4-7 punkterna i landskapsstyrelsens 

framställning). 

( J 0 Ch Lj. ElOiilo s å som 4- o ch 5 mom. i lc:mdsknpsstyrelsens framställning) " 

6 § . 

( 1 mom. sås om i landskaps styrelse11s framställning). 

Börjar transport inom sldirgcirdslrni'.11:irnnerna Brändö 9 Föglö 9 Kttrnlinge. 

Köl·ccJr ; Sottunga eller Vårdö erlägges i 1 rnom. närnr1 t stöd höjt me d 

t;re p centenheter, 

I 1 mom. avsett trans~ortstöd f å r stiga till ' högst det belopp 1 var 

till stödet för_ er. lika l ång järnvägstransport finge uppgå 9 beräknat 

enligt sj ;_i.tte vagnslo.stklnssen, 

(4 wOl11. såsoE1 3 morn . i la:1dskapsstyrelsens fr811'.lställning). 

Vid tillfi:illiga fartygstransporter från h amnar inom landskapet 

erlägges transportstöd rne d 2 , 50 mark per ton gods och vid fartygs -

transporter i :'.. .i njetrnfik rned J.5~00 mark per ton gods . 

. ( l rno1n. s f,s om i landskap sstyrelsens framst ä 1J11ing), 

Understiger t rw.1 sportavgifterna under ett kvartal 1. 000 rJark men 

~·vgtf ·~~~~ -~ dog l~: _undep· t·v2 . ~ tv~ ---~11~.i ~ fy~~; 1;q~"tal·~ s:t;ig~:i:~· t·ill -~)'.l alies 
~' .• ~.::·,:~ .... 1t._ -- ) .... ~ ·y :-,-~. •,j,_-'-; . - • ~- .. ~ ..... :-.!""!.-<-:• '.<°~· 1' _,;.. ... -. ··~ • ' ' • • -., 

minst · 4 : 000 mark skall ·transportstöd sökas senast inorJ två rnc'.',nader 

från .u"j;gång~m av det kvartal då avgifterna stigit till sietn~u-,_mda 
~eiopp. · >'' · '··,_·_ :·- · · ', · · ',.,- '· --. "' > 

(3 rnow. så som 2 rnom. i landskapsstyrelsens frai:::istä llni,ng), 

Iakttages ej vid ansökan om transportstöd vad i 1. 2 och 3 rn orn. 

är stadgat? är -' rätten till transportstöd förverkad? s å framt ej lanc1-

sk:ap sstyrelsen av s ä rskilda sk81 annorlunda besl uter. 

8 - 13 §§. 
( Såso m i lands ' apsstyrelsens frawställning ). 

l'färi ehamn? den 22 maj 1973. 
På lag- och ekonomiutskottets · vägnar: 

Olof Lindströrn 

ordförande 
1 

t );- ___-/ 

c::~z~ssan 
Närvarande i utskottet~orc1föra11de11 Lindström 9 viceordförand en ·Arvic1s

~onnsamt ledarnöteri:a Olof Jansson(delvisL S~ »emy~ (d? ,P-B ) och 
Rol1 Carls on (delvis). ///-m~ 71~-:--: ~ -


