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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 5/1987-88 med an

ledning av 

1) L tl Christina Hedman-Jaakkolas 

m.fl. hemställningsmotion till land

skapsstyrelsen om att utreda åtgärder 

som stimulerar intresset att använda 

och underlätta tillgången till blyfri 

bensin samt 

2) Ltl Mirjam Öbergs m.fl. hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen an

gående en informationsfolder om bly

fri bensin. 

Landstinget har den 25 november 1987 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

utlåtande över nämnda motioner. Utskottet, som i ärendet hört direktören Roger 

Rundberg, direktören Roger Humell och trafikinspektören Ulf Lillie, får i 

anledning härav anföra följande. 

De här aktuella motionerna syftar båda till att i landskapet öka användningen av 

blyfri bensin. I motion nr 3 sägs att skäl finns för landskapsstyrelsen att hänvända 

sig till riksmyndigheterna gällande en höjning av accisen för blyfri bensin för att 

kunna finansiera en sänkning av priset på blyfri bensin i landskapet. Enligt 

motionärerna borde också antalet försäljningsplatser ökas så att blyfri bensin finns 

att få även på landsorten. I motion nr 11 sägs att landskapet borde se till att en 

informationsfolder om användningen av blyfri bensin görs och sänds ut till samtliga 

hushåll. 

Lag- och ekonomiutskottet konstaterar att det i landskapet råder stora svårigheter 

att i dagsläget i större skala försälja blyfri bensin. En förutsättning för 

omfattande försäljning är att bensinen lagerhålls inom landskapet men av olika 

orsaker, däribland oljehamnens placering, är frågan om lagerhållningen inte löst. I 

stället fraktas den blyfria bensinen i dagsläget med tankbil från lager i Nådendal 

direkt till de åländska bensinstationerna, vilket medför svårigheter när det gäller 

kontinuiteten i försäljningen. Ytterligare en förutsättning för försäljning av bensi

nen är att det vid bensinstationerna finns särskilda cisterner och pumpar för 

ändamålet. 
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Trots dessa svårigheter med såväl distribution som lagerhållning övergår fler och 

fler bensinstationer i landskapet till att även sälja blyfri bensin. Lag- och 

ekonomiutskottet konstaterar att de hörda bensinhandlarna ställer sig mycket 

positiva till en utökad användning av blyfri bensin och att de, liksom utskottet, är 

medvetna om att en successiv övergång till denna typ av bensin kommer att äga 

rum i framtiden. 

Vid behandlingen av ärendet har utskottet erfarit att oljebolaget Neste, som i 

Finland så gott som har monopol på bensinförsäljningen, planerar en övergång från 

1989 till endast två typer av bensin; 99-oktanig blybensin och 95-oktanig blyfri. 

Genom en sådan övergång kommer förutsättningarna för ökad försäljning av blyfri 

bensin automatiskt att öka i och med att såväl lagerutrymmen som delar av 

bensinstationernas pump- och cisternkapacitet kommer att frigöras. Utskottet har 

dessutom nyligen i dagspressen noterat uppgifter om att miljöministeriet som bäst 

bereder ett förslag om att förbjuda försäljningen av 92-oktanig bensin. 

Utskottet anser det av miljöskäl mycket angeläget att användningen av blyfri 

bensin ökar i landskapet varför antalet försäljningsplatser bör ökas och informatio

nen om den blyfria bensinen förbättras. Med tanke på det stora antal utländska 

bilar som årligen besöker landskapet borde bensinen också av serviceskäl vara mer 

lättillgänglig. Eftersom utskottet, såsom ovan nämndes, anser att lagerfrågan så 

snart som möjligt, dock senast i samband med övergången till enbart två bensinty

per, bör få sin lösning är det enligt utskottets mening angeläget att landskapssty

rclsen aktivt medverkar härtill. 

När tillgången till den blyfria bensinen är tryggad bör effektiv information om 

bensinen spridas i syfte att öka intresset för och användningen av blyfri bensin. I 

motion nr 11 föreslås att en informationsfolder skall göras i landskapet. Uskottet 

konstaterar att miljöministeriet i riket år 1986 utkom med en broschyr om blyfri 

bensin men att foldern dels fick mycket liten spridning i landskapet och dels att 

den redan idag är föråldrad. I övrigt är broschyren såväl informativ som skriven på 

god svenska. Enligt uppgift lär en ny broschyr vara under utarbetande inom 

miljöministeriet varför utskottet anser att landskapsstyrelsen bör invänta den nya 

foldern. Också i Sverige kommer nytt informationsmaterial, som troligen kan 

användas även på Åland, att utarbetas inom en snar framtid. Eftersom problemen 

och t.ex. bilmärkena är desamma på Åland som i omkringliggande länder anser 

utskottet det inte motiverat att i landskapet utarbeta eget informationsmaterial. 

Då spridningen av tidigare material inte visat sig vara särskilt stor bör lands!.;aps-
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styrelsen dock i framtiden aktivt medverka till en effck tiv distribution av bra och 

aktuellt informationsmaterial. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

Mariehamn den 21 december 1987 

att Landstinget måtte hemställa hos 

landskapsstyrelscn om 

1) att utreda åtgärder vilka underlät

tar tillgången till blyfri bensin i land

skapet och 

2) åtgärder som gör det möjligt att 

sprida en folder som informerar om 

blyfri bensin. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Ragnar Erlandsson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Erlandsson, viceordfö

randen Hedman-Jaakkola, ledamöterna Harry Eriksson och Holmberg samt ersätta

ren Holmqvist. 


