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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag angåen

de ändring av 2 och 6 § § 1andskapslagen om 

transportstöd. 

För kostnader för transport av varor från landskapet till riket eller till hamn i 

Sverige liksom även för transport av varor inom landskapet kan stöd ur landskapets 

medel utges enligt landskapslagen om transportstöd • I lagens 6 § 1 mom. ingår en tabell 

enligt vilken storleken av stödet är beroende av transportsträckan. För de kortaste 

stödberättigande transporterna är stödet 5 procent av kostnaderna och för de längsta 

transporterna 40 procent av kostnaderna • Ifrågavarande tabell är uppgjord utgående 

från de regler som vid tidpunkten för antagandet av lagen gällde i riket rörande 

kombinerade land- och sjötransporter (6 § l mom. 1 punkten lagen om transportstöd för 

utvecklingsområdena FFS 26/73). 

De allmänna reglerna rörande transportstöd i riket finns numera i lagen om 

regionalt stödjande av transporter (FFS 954/81). Sagda lag har ändrats (FFS 901/84) 

varvid bl.a. stödprocenten höjts i någon mån för vissa transportsträckor. Eftersom det 

är ändamålsenligt att stödprocenten i tabellen i 6 § l mom. landskapslagen om 

transportstöd i huvudsak överensstämmer med den stödprocent som enligt lagen om 

regionalt stödjande av transporter gäller i riket för kombinerade land-och sjötranspor

ter, föreslår landskapsstyrelsen att tabellen i fråga ändras. 

Vid beviljandet av stöd för transporter till riket eller Sverige från färjhamn på 

fasta Åland skall enligt 2 § 2 mom. gällande lag sjöpasset anses motsvara 480 kilometer 

landsvägstransport. I de avgiftssystem som transportörerna för närvarande tillämpar 

överstiger sjöpasset, beräknat i kilometer landsvägstransport, sagda kilometertal. För 

att uppnå bättre överenskommelse med de avgiftssystem som tillämpas föreslår 

landskapsstyrelsen att 2 § 2 mom. ändras så att sjöpasset skall anses motsvara 520 

kilometer landsvägstransport. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 2 och 6 §§ landskapslagen om transportstöd. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 2 § 2 mom och 6 § l rnom. landskapslagen 

den 16 oktober 1973 om transportstöd (56/73) som följer: 
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2 §. 

Vid transporter till riket och Sverige från färjharnn pä fasta Aland skall sjöpasset 

anses motsvara 520 kilometer landsvägstransport. 

6 §. 

Transportstödet för de i 4 § avsedda kostnaderna är vid lastbilstransporter följande: 

Transportsträckan i kilometer Stödprocent 

101 115 5 

116 130 7 

131 160 10 

161 210 12 

211 260 15 

261 280 17 

281 500 20 

501 540 22 

541 - 600 25 

601 - 640 28 

641 - 700 30 

701 - 800 32 

801 - 900 34 

901 - 1000 36 

1001 - 1140 38 

över 1140 40 
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Denna lag tillämpas första gången vid beviljandet av transportstöd för det andra kvarta

let år 1986. 

Mariehamn den 16 april 1986 

Lantråd Folke Woivalin 

T. f. lagberedningschef Lars Karlsson. 


