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LANUSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till umdstinget med förslag till landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om transportstöd. 

Enligt landskapslagen om transportstöd (56/73), nedan kallad transportstödslagen, erläggs 

stöd för transport av vissa varor som förädlats eller tillverkats inom landskapet. Stödet ges 

för varutransporter som sker inom landskapet och från landskapet till riket samt till Sverige. 

Transportstödslagen gäller, enligt bestämmelserna i 13 §, till utgången av år 1991. Eftersom 

det finns behov av att stöda varutransporter även efter utgången av år 1991 föreslår land

skapsstyrelsen att transportstödslagens giltighetstid förlängs med två år. 

I landskapslagen om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om lands

kapsgaranti (30/88) finns bland annat bestämmelser om återbetalning av lån, räntestöd och 

understöd som beviljats ur landskapets me.del. Lagen är subsidiär i förhållande till annan 

landskapslagstiftning eller annat beslut av landstinget. Sålunda även till bestämmelser i tran

sportstödslagen till den del däri regleras samma förhållanden. Landskapsstyrelsen är av den 

uppfattningen att det inte föreligger några skäl att i transportstödslagen bestämma annorlunda 

angående återbetalning av understöd än vad därom är stadgat i den ovan nämnda subsidiära 

lagen. Landskapsstyrelsen föreslår att 9 § 2 mom. transportstödslagen ändras så att det i 

stadgandet hänvisas till de bestämmelser i landskapslagen om lån, räntestöd och understöd ur 

landskapets medel samt om landskapsgaranti som reglerar återbetalning av understöd. Den 

föreslagna ändringen medför att de tillfällen då landskapsstyrelsen kan kräva återbetalning av 

transportstöd utökas. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskaps/ag 

angående ändring av landskaps/agen om transportstöd 

I enlighet med landstingets beslut ändras 8 § 2 mom., 9 § 2 mom. och 13 § lands

kapslagen den 16 oktober 1973 om transportstöd (56173), av dessa lagrum 8 § 2 mom. och 

13 § sådana de lyder i landskapslagen den 20 juni 1989 (58/89), som följer: 
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8 § 

Förhandsbesked är bindande under två år från det beskedet gavs, förutsatt att grunderna 

för beslutet inte ändras under denna tid. Förhandsbesked gäller dock längst till utgången av 

år 1993. 

9 § 

Angående återbetalning av transportstöd tillämpas vad om återbetalning av understöd är 

stadgat i landskapslagen om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om 

landskapsgaranti (50/88). 

13 § 

Denna lag tillämpas på transporter som ägt rum efter den 31 december 1975 och som 

sker före utgången av år 1993. 

Denna lag träder omedelbart i kraft och tillämpas på transporter som avslutas eller som 

börjar den 1 januari 1992 eller därefter. 

Mariehamn den 21november1991 

Landskapsstyrelseledamot Holger Eriksson 

Lagberedningssekreterare Tomas Lundberg 



Gällande bestämmelser i LL om transport

stöd rörande återbetalning av stödet. 

9 § 

Har den som uppburit transportstöd i 

sin ansökan därom lämnat oriktig uppgift 

eller hemlighållit omständighet som varit av 

väsentlig betydelse för beviljandet av stödet 

kan landskapsstyrelsen förordna att trans

portstödet eller del därav skall återbetalas 

till landskapet. Till det belopp av stödet 

som skall återbäras kan härvid läggas en 

årlig straffränta om tio procent, vilken 

utgår från det stödet utbetalades till dess 

det i sin helhet återburits till landskapet. 

Bilaga 

Bestämmelser i LL om räntestöd och un

derstöd ur landskapets medel samt om 

landskapsgaranti rörande återbetalnig av 

understöd som föreslås att skall tillämpas. 

17 § 

Landskapsstyrelsen kan besluta att lån 

helt eller delvis omedelbart skall återbetalas 

5) om lånemedeln använts flJr annat 

än avsett ändamål eller om felaktiga upp

gifter lämnats eller omständigheter som 

inverkat på beslutet om beviljande av lån 

hemlighållits, 

6) om lånevillkoren i övrigt inte har 

iakttagits, samt 

7) omflJrutslittningamaflJr beviljande 

av lånet väsentligt har flJrlindrats. 

Vad i 1 mom. 5, 6 och 7 punkterna är 

stadgat om lån gäller även i fråga om 

understöd. Landskapsstyrelsen kan besluta 

att ränta skall erlliggas på det understöds

belopp som skall återbetalas samt fastställa 

den tidpunkt från vilken ränta utgår. 

18 § 

Vid dröjsmål med betalning av lån 

eller ränta samt med i 17 § avsedd återbe

talning av medel skall på det flJrsenade 

beloppet betalas dröjsmålsränta. I dröjs

målsränta skall uppbäras en räntesats som 

gäller för privaträttsliga fordringar enligt 

räntelagen (FFS 633182). 


