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Utlåtartd~hä har dock icke varit helt samstämmiga i

riket.

fråga om vissa av

grunde~n~ f~~ understödet men har Handels- och industriministeriet likväl

förutsatt att en justering skulle kunna ske sedan de slutliga kostnaderna
fastställts. Sålunda säges i ministeriets utlåtande den 12 mars 1959: "Då
ministeriet också fått veta, att tariffenheternas antal kommer att vara
större än man ursprungligen räknat med, har man skäl att på nytt pröva frågan om statsbidragets storlek, vilket även förutsatts i ministeriets ovannämnda utlåtande.
I
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anledning härav tog landskapsmyndigheterna kontakt med Handels- och

industriministeriet våren 1967, dels genom en skrivelse den 28 februari

1967 med anhållan om ministeriets utlåtande, dels genom besök hos vederbörande. Då skriftligt besked på förfrågan dröjde ansåg sig landskapsmyndigheterna på basen av uppgifterna från Handels- och industriministeriet kunna
göra framställning till Ålandsdelegationen om tilläggsanslag för att om
möjligt kunna få det utdragna ärendet slutligt avgjort. De muntliga uppgifterna var dock givetvis ej detaljerade eller definitiva, varför landstingets
framställning om tilläggsanslag ifråga om Handels- och industriministeriets
inställning då icke närmare kunde åberopas.
Sedan Handels- och industriministeriets skriftliga utlåtande i ärendet
nu avgivits, har landskapsmyndigheterna ansett riktigt att komplettera den
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tidigare framställningen. Av utlåtandet framgår,

att lam skapet med hän-

syn till kostnadsökningen och övriga omständigh_e ter bör ku nna påräkna ett
tillägg om sammanlagt 990.000 mark eller 2ö2.7B8,BS ma rk utöver i
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tingsets framställning den 29 augusti 1967 angiven summa om 787. 211, 8 5 ' m?i·1 * 1
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härvid så s om extraordinarie

anslag komma att utgå 4. 995.000 mark beräknat enligt de av Handels - och
industri~~nisteriet angivria . n6rmerna med 135 mark för de 37.000 tariff .·
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Med . hl~~isning t i ll ovanstående cich Ålands l~nds~i ri~~ framst~11rlih~ deh
29 augusti 19G7 får landstinget vördsamt arihåilå
att Ålandsdeldgationen måtte behandla förevai"åhde kompletterande framst=illning i

samband

~ed landstingets framst~llning till Ålandsdele-

gationen av d en 29 augusti 1967 angående extraordinarie tillägg om 787.211,15 mark för elektri fieringen i

landskapet Åland samt utöver sagda

belopp, för samma ändamål, bevilja 212.788,85
mark, eller sammanlagt såsom extraord inarie
tillägg för elektrifieringen i landskapet Åland,
990.000 mark.
JV!ariehamn, den

1968.
På landstingets vägnar:
Talman.

Vi cet.alman.

Vicetalman.

Mariehamn, den 12 mars 1968.
På landskapss
Lantråd
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HANDELS - OCH INDUSTRI MINI STERIET
Helsingfors , den 21 februari 1968

Till Ålands landskapsstyrelse

Nr 59/433/67.

Mari ehamn.

Hänvisning: Edert brev 250 K/
28/2 1967.
Ärende: Statsanslag för
·
Ålands elektrifiering .

såsom av Ålands landskapsstyrelse inbegärt utlåtande angående tilläggsanslag för landskapets elektrifiering, meddelar handels- och industriministeriet, . sedan vederbörande avgivit sina förklaringar och Finlands Elektricitetsverksförening r . f:s utlåtande i ärendet införskaffats ,

följande:

il

I sitt utlåtande 12.3 1959 till Ålandsdelegationen föreslog ministeriet
inalles 4.005.000 mk för landsbygdens elektrifiering på Åland . Härvid användes såsom för d elningsgrund i

fråga om fastlandet 120 mk/te och i

fråga

om skärgården 135 mk/te. Antalet tariffenheter på fastlandet beräknades
stiga till 25.500 och i skärgården till 7.ooo. Enligt erhållna uppgifter

her det beräknade antalet icke ännu uppnåtts i skärgården, medan på fastlandet däremot över 30.000 tariffenheter redan har anslutits till nätet.
Enligt ovan nämnda tidigare använda fördelningsgrund skulle tilläggsunderstödet sålunda komma att vara 540.000 mk.
Kostnaderna för elektrifieringen av landsbygden har enligt de slutliga
uträkningarna överstigit kalkylen av år 1958 med ungefär 850.000 mk. Detta

I
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beror på de svåra förhållandena särskilt ifråga om skärgården. Då man ytter - I '
ligare beaktar, att energin måste produceras i egna små och dyra kraftverk,
enär förbindelser på grund av det avsides belägna läget saknas till landets

I.

I

stamnät, är det skäl att justera tillämpningen av ovan nämnda för0.elningsg:ru nder vid elektrifieringen. På grund av Ålands avlägsna läge skulle härvid för alla tariffenheter kunna beräknas ett understöd på 135 mk, varvid
hela understödet skulle komma att vara 4.995.000 mk. Detta kan anses stämma

överens med gällande fördelningsgrunder i mots~rande fö~ållanden annor~ädes

i

landet. Om det sålunda erhållna understödet och normala

I

anslutnings ~ 1

avgifter icke tillsammans är tillräckliga för täckande av alla kostnader,
borde Ålands Elandelslag finansiera resten med lån utan att den överenskomna anslutningsavgiften för skärgårdens del höjes. På
man även förfarit annorstädes i

motsv~rande

sätt har

I

)I
1

landet. Med beaktande av den verkan det un-

derstöd, som givits kraftverken, har på elpriset, är detta icke heller oskäligt mot andra konsumenter.
På grund av allt det som ovan anförts föreslår handels- och industrimini I

I
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-2 steriet, att för landsbygdens elektrifiering på Åland beviljas i understöd
sammanlagt 4.995.000 mark. Då härav redan har utbetalts 4.005.000 mk,

skul-

le det föreslagna tilläggsanslaget sålunda komma att utgöra 990.000 mk.
Ett svar av samma innehåll har givits även Ålandsdelegationen på dess
anhållan om utlåtande.
Handels- och industriministern

Olavi Salonen

Industri råd

Urho Hakkarainen.

