
1-i-a n Q s 1 ~ n ~ska p s s ~ y -

r e 1 s e s fr~mställning till Ålands 
~andsting med.:försla~ till landskapslag 
om transportstöd. 

I riket utfärdades den 19 januari 1973 en lag om transportstöd 
föT utvecklingsområdena (FFS 26/73). I regeringens proposition till 
lagen (prop. LJ-/1972) anfördes bl.a. följande: "En svå:pigh~t ~()ID nä
ringslivet inom utvecklingsområdena har att kämpa med och som utgör 
hinder för etableringen av nya företag inom dessa områden är de tran
sportkostnader de långa transportsträckorna förorsakar. Transport
kostnaderna belastar i genomsnitt produktionsverksamheten mera inom 
utvecklingsområdena än inom andra delar av landet. Dessa kostnader 
är därför ägnade att försvaga inom utvecklingsområdena verksamma 
företags konkurrensförmåga och att bromsa den ekonomiska utveckling-
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en inom utvecklingsornrådena. 
För främjande av den ekonomiska utvecklingen inom utvecklingsom

rådena till denna del borde därför transportkostnaderna nedbringas. 
Ett sätt att minska företagens kostnader för transporter är att be
tala ett särskilt transportstöd av statsmedel. Syftet med transport
stödet vore att förbättra möjligheterna att öka den inom utvecklings
områdena redan nu bedriv-na produktionen kvantitativt, att skapa 
ny.produktionsverksamhet där och att höja den redan existerande och 
den nya produktionens förädlingsgrad. 

Enligt 1 § 1 mom. i-lagförslaget skulle stödet gälla såväl 
na transporter:· inom utvecklingsområdena som transporter från utve 
lingsområdena till orter utom dem, såsom saken är i 

övriga nordiska länderna. 
Att transportkostnaderna belastar produktionsverksamheten mera 

utvecklingsområdena än i genomsnitt annorstädes i landet beror 
sålunda just på att transportsträckorna är längre. Däriör borde stö
det sättas in speciellt där transporterna är långa. För närvarande 
är medeltransportsträckan på järnväga:rna i vårt land ca 270 km och 
i lastbilstrafiken, oberäknat jordbyggnadstransporter, ca 75 km. 

För att stödet icke mot dess syften skall komma att gälla kortar€ 
transporter än den genomsnittliga i järnvägstrafiken, har såsom und
re gräns för den transportsträcka per järnväg som berättigar till 
stöd i 2 § 1 mom. föreslagits 266 km. En lägre undre gräns skulle 
även betydligt öka behovet av anslag för transportstöd. Den undre 
gränsen för transportsträcka, som berättigar till stöd~ är i Sverige 
300 km och i Norge 400 km. 
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Om stödet skulle gälla endast landtransporter, vore detta ägnat 
att dirigera exporttransporterna från utvecklingsområdena över södra 
Finlands hamnar. Detta skulle kunna minska trafiken i hamnarna inom 
utvecklingsområdena och ha till följd att dessa hamnar icke skulle 
bli till fullo utnyttjade, vilket åter skulle minska arbetstillfälle
na. Fördenskull borde transportstöd bestämmas att utgå också för 
exporttransporter från hamnar inom utvecklingsområdena. Emedan järn
vägstransporterna i samband med exporttransporter över utvecklings
områdenas hamnar till största delen understiger förenämnda undre 
gräns, föreslås att transportstöd i fråga om dessa järnvägstranspor-
ter skulle utgå redan för transporter som överstiger 100 er. 

Av ovan anförda skäl föreslås i 2 § 1 mom. såsom transportformer 1 

vilka berättigar till transportstöd~ järnvägstransporter och fartygs
transporter frän hamnar inom utveckllngsområdena. För att iclce orter 
som saknar järnvägsförbindelse skall bli försatta i en oskäligt svag 
ställning i förhållande till andra och för att stödet skall kcmma så 
många transportformer som möjligt till godo, föreslås i 2 mom. att 
även till järnvägstransporter anslutna lastbilstransporter 9 vilka 
bildar en enhetlig transport tillsammans med järnvägstransporten 
skulle berättiga till transportstöd. Av samma skäl föreslås i 3 mom. 
att transportstöd skall utgå även för andra lastbilstransporter i 

y-.ckesmässig lastbilstrafik med samma begränsningar med avseende på 
sträckan som i jär.nvägstrafik och för flygtransporter ~ Detta av pröv
ning beroende transportstöd 9 som skulle erläggas inom ramen för ett 
i statsförslaget för ändamålet upptaget anslag skulle vad beträffar 
lastbilstransporter kunna betalas för transporter, vilka på grund av 
sin art eller av annan orsak inte lämpligen kan ske med järnväg 
eller vilka börjar på ort som saknar såväl järnvägstrafik som i 2 mom. 
avsedd lastbilstrafik. När detta av prövning beroende transportstöd 
beviljas, borde avseende fästas vid att stödet, liksom allt transport
stöd över huvudtaget, borde främja uppkomsten av företag inom ut
vecklingsområdena; komma långt förädlade produkter till godo och 
vara ägnat att effektivera användningen av den nuvarande transport
kapaciteten inom utvecklingsområdena. 

Transportstödet skulle icke fåinverka på prisen för transporter 
mh icke vara till hinder för tariffpolitikens utveckling. I enlighet 
härmed har i 3 § av den föreslagna lagen införts ett stadgande om 
att transportstöd erlägges till den som betalat transportavgiften, 
d.v.s. till den som utnyttjar transporttjänsten och inte till den 
som utför transporten. Stöd kan tilldelas inhemsk sammanslutning och 
stiftelse samt i Finland bosatt fysisk person, även utlänning. 
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I +agfö+~lagets 4 § ingår stadganden om den transportavgift för 
vilken stöd utgår! Emedan ändamålet med 1:;ransportstödet är att sänka 
kostnaderna för transport~r inom ramen för fortsatta rege+bµndp~ 
leveranser, borde stög~t, icke utsträckas till en~taka minq~~ !Rr~än~ 
delser, som saknar väsentlig betydelse för främjandet av näringslivet 
inom utvecikl1p,.gsområdena. l enligh~t b&:t'.1.1Jed fi;>r§~l~~ i 4 § 2 mom • 

• -; , ' .- ~ ;;- ,_ :; • • < ' - •• 

ett stadgande om att transportavgiften skall vara minst 20 mark per 
försändelse och det sammanlagda beloppet .av transportavgj,fterna un
der ett.~vartål minst 1~000 mark:·Eni.igt gällande tariffer innebär 
denna und;;'··;~räns. av 20 mark per försändelse befordran av en varuför-

·-""1 '"' '~ ... '., -

sändelse på ca 200 kg omkring 500 kilometer med. jär~väg. I fråga 
om fartygstransporter saknar transportavgiftens undre gräns per för
s ändelse betydelse. 

Syftet med transportstödet är även att höja förädlingsgraden för 
redan existerande och för ny produktion inom utvecklingsområdena. I 
enlighet härmed föreslås i 5 § 1 mom. stadgat, att stöd betalas 
endast för transport av produkter som har förädlats inom utvecklings
områdena och att såsom förädling icke anses en förädling som endast 
i ringa mån höjer det ursprungliga värdet, ej heller omlastning eller 
lossning och varas förpackande. För transport av vara som kommer 
utvecklingsområdena från utlandet eller annorstädes ifrån och där 
lossas, omlastas eller förpackas och zidarebefordras, skulle tran
sportstöd sålunda icke utgå. ;i 

Propositionen behandlades i riksdagen av statsutskottet. Utskottet 
följde helt huvudlinjerna i lagförslaget och företog endast ändringar 
av mindre betydelse. Då riksdagen den 12 december 1972 antog lagför~ 
slaget, fogades till riksdagens svar följande kläm: "I det Riksdagen 
godkänner lagförslaget, emotser den att Regeringen undersöker förut
sättningarna för att utsträcka transportstödet till att gälla tran
sporter i skärgården. 

Då Riksdagen godkänner lagfö::,::·slaget, förutsätter den också, att 
Regeringen noga följer med lagens verkningar på verksamhetsförutsätt
ningarna för dem, som bedriver yrkesmässig lastbilstrafik, samt på 
näringslivets utveckling på de orter, som ligger utanför järnvägarnas 
influensområde, och vid behov vidtar åtgärder för avhjälpande av 
eventuella olägenheter. 11 

I rikets lag har således frågan om stöd för transporter i skär
gårdsförhållanden tillsvidare lämnats öppen. Detta kan naturligtvis 
icke bli fallet i föreliggande landskapslag. Vidare framgår klart av 
motiveringen i regeringens proposition att icke enbart produktions-
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politiska utan även trafikpolitiska argument tillmätts betydelse vid 
lagförslagets utarbetande. Enligt lagen skall nämligen transportstöd i 

första hand erläggas för järnvägstransporter. Stödet för transporter 
med lastbilar är däremot bundet av olika begränsningar och förutsätt
ningar. Någon sådan prioritering kan det av naturliga skäl icke bli 
fråga oro i denna landskapslag utan har landskapsstyrelsen i fram
ställningen utgått från att transportstöd utgår i huvudsak för en 

tra~~pqpt,fR~rn~ 4~F ~~~~rn~~~~B~ +a~t~i+~~;~tik~n, ~e:rm.~ t+~nsport-
; ._ J - . ' .' '·"'"· ·. ' -· '· - • '.<- ' • ; ' - - • ' ~--, , '." • - : '· • , • • • -

forw, f,'örut.o!J) tly~tf~f+~E9f.~~r ~ §.:p ~~B ~p.4a ~917J,J~ijrJccnnwer ; f~~~~ 
för transporter av såg~µ~ 'v~ro+ tö~ ~iikri' ~~ö9- ~lt~~) µte;å~ , ·,., . 

Enligt rikets lag erlägges unde~ vi~sa ~öruts~ttningar stöd för 
lastbilstransporter. Stödprocenten är därvid densamma som för järfl
vägstransporter, 15 % vid 211-265 kilometer långa transporter och 
ma:x:imerad til+ 40 % vid trans:port~+;> öve_J:' 1 • 160 lt::ilometet, ~+a:n.spo~t~ 
stödet får ö.oc~ ~ti~a :tiögst til:l. ~et ~elo:pp ~oip tno*1;rv~<l~fif' s~ö4E3f 
för en lika lång järnväg§transport~ b~J:'~knat enligt fe~]~ vagnsl~~t-
1c:iaE:g1en; , Rege~ingen 'µJo~l ve~~a.~ ·.· qerin~ ~~grä~sning rned a~t "Em~daµ 
myndi~}ie~eriia h~r . hrnt~täll t ~m(la~t. tn~iimi taritfe~ fö!:; las.thil§t+an
~pqrte~ ,, slrnJ.l~;·~~~ "~~' prö~in.!s"~C?~Q~ri~0· ·~r~n.~p;f.t~tödet ~ tör~·1ast1'11a
tran~pqrt~~ i , ,f 9~' afC i~ke ··de ~1i~äri.t tillämpåå,~ t~åusportåvgi!tetm~ 
'"'""'' · ·J,: __ - ''.~-.·.,: ~~~ .. "" .,. ,,.,:·--~ ·· •r·· ... i• , ~ '. ~-1 ::.::~-~-·~r: ~''"' •' 1 <':~~,_'.:"'':_~~ -~ · _. . , .. -~., .... - -~ 

y;i)k? ll@,:Ji var:j.t'lägre.än des~~ µiaiiiil:ita..+.'.i;f't;~7:';'till ;f'Öljd av tt~n":l 
~pÖr~e~i:idet'' skall visa be11J:_ig~ilhetj'att' stiga,';;~'enilgt :förstaget "Cl:ess
tit~~. ki'.t~rta "'utgå' med, högst . deii. belopp, som, 6k:µ11e~ betalas "1 'trari$port
~iÖ(l töf' jär~väg~tran~p~~t~r "av""~öt~varande,:;iängd, ;,när· stodet beräk~ 
t+'.o;,.::_,_;~. ~·!~g·;;; ' ,. ''.!'':••".!''i!, :.;;,J~'~·~i~:.i>~~t ~ifl"';'l'i L-.,~""'· P'~~;_~;;,.-.. ;.._v,,,. •-.•' :"">..:"'" '-"· ,, ~4 '.'.' ·•; ;J ·~- ~- :" 

rias enligt femte vagnslastklassen' 1 ~ ~andskapsstyrelsen har funnit 
~e~ ~*f~rder~~i~ a~f ~n~8ra ei:i~ror; 1Jegr~nsning i lap.qskapslagen. 

·- . I lagförslaget,~ g § _ 2 ro om. n~:r .,landskapsf}tyr<? l~en infört en be-

stämm_~f.~13 om att sj öpaseet tilf riket och Sve:rige från Maflehamh oq,h 
Långnäs färjhamnar skall anses motsva:i;a,460 kilÖ~te:r landsvägstran-

:i - ' 

sport, detta i enli8P.et med gälJ.~~·'bestämmelser i Nordisk bilgods-
taxa, där transpor"j; meq ja mellan Sverige och landskapet fast
ställts att motsy.132a' nå.runda kilometertal. ])å kostnaden för långtra
dare .'QiJ:::rårja från landskapet till riket är så gott som densamma som 
J;;1.a;1~·"sverige bör också sjöpasset till riket anses motsvara 480 kilo
meter landsvägstransport. I 2 § 3 mom. har en timmes färjpass fast
slagits att motsv~ra 70 kilometer landsvägstransport. 

Enligt rikets lag utgår transportstöd också för exporttranspoxter 
med fartyg ~rån hamnar i Merikarvia kommun och från norr om denna kom
mun befintliga hamnar. Som motsvarighet till denna bestämmelse har 
landskapsstyrelsen i framställningen infört stadgandet om att stöd 
utgår för transport till hamn i Sverige, vilket stöd i motsats till 
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be stämme ls erna i rikets lag således skulle utgå för lastbils tran spor

ter. Den industriella kapaciteten i landskapet har ju icke den om

fattningen att egentliga fartygstransporter härifrån kommer i fråga. 

Enligt rikets lag (3 0) eflägges transportstödet till den som beta

lattranspor:·ten9d.v. s. antingen avsändaren eller mottagaren av varan. 

Landskapsstyrelsen fj.nner att en motsvarande bestämmelse i landskaps

lagen lcan leda till att oklarhet uppstår huruvida rikets eller land

skapets lag skall tilläwpas dd. mottagare 5. riket skall erhålla trai1s
portstöd för åländsk vara. För att undvika uppkomsten av möjliga ko11-

flill':tsi tuationer vid ti lliirnpningen av landskapets och rilcets lag 0~:11 

trs.J.1sportstöd har landskaps styrelsen å.&,rför valt att i lagförslaget 

(3 §) stadga, att transportstödet alltid skall betalas åt avsändaren~ 

d. v. s .. den åländslca näringsidkaren. 

De produkter fö:c vllka transportstöd skall utgå uppräknas i 5 §. 

Upp:rälrningen har skett med beaktande av råda11de förhållanden i land

skapet. Om produktion inleds av varor, som icke finns uppräknade i i'ör

teckni11gen, kan landskaps styrelsen avgöra huruvida för produl{ten sltal 1 

utgå tran sports tö d. 

I 6 § g~,e 'be.stämmelser oo transportstödets.storlek.Stöd kan erhållas 
för minst 101 ki+,ometer långa transporter. Enligt rikets lag ut stöd 
för mellan 101 och 211 lcilometer långa tran sporter Rndnet såvida dessa 

sker i anslutning till fartygstransporter. Då i landskapet tran t-

sträckor på 101-211 kilometer kan bli aktuella endast i skärgården ~bar 

landakapsstyrelsen funnit det skäligt att låta transportstöd utgå redan 
vid förstnämnda gräns. 

I 8 § har införts ett stadgande om Himnande av förhandsbesked. Detta 

är av vikt för att rnan då nya företag inrättas 1 redan i planerin gsslre
det skal 1 1.'"Unna beakta transportstödet. 

Såsom ovan fra1ngått har landskapsstyrelsen i framställningen dels 
gjort väsentliga avvikelser från rikets :motsvarande lag och dels infört 
bestämmelser som helt saknar motsvarighet i denna. LandskapsstyreJsen 
anser att avvikelserna är befogade med beaktande av landskapets särför
hållanden och stadgandct i sjäJ.vstyrelselage11s 29 § 4 mom. 

Lagen föreslås vara g~illande till utgången av år 1975 d.v.s. lika 

lä11ge som la:ndska1:)8lagen om frä:mja!Jde av landskapet Ålands e1rnnorniska 
utveckling under åren 1970-1975. 

Enligt en utredning som gjorts vid landskapsstyrelrens lai1 tbn1ks avdel·
ning kan lagförslaget för närvarande förväntas åsamka landskapet en år
lig ut gift på c. 200. 000 marl~. 

Med hänvisnil1g till det anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
förelägga Lands±iinget till antagande 

L a 11 d s .. k a p s l a g 
ora transportstöd. 

I enlighet 111ed Ålands landstings beslut stadgas: 
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För varutrans;_:1orter inom landsk2:pet Åland och för varutransporter 
från landskapet till riket samt till hamn i Sverige erlägges av land
slmpets inedel transportstöd i enlighet med vad i denna lag stadgas. 

2 §. 
Transportstöd betalas för minst 101 kilometer långa yrkesmässiga 

lastbils tran spor ter. 

Vid tran sporter till riket och Sverige från Marie hamn eller LångnJ.s 
färjhamnar skall sjöpasset anses motsvara 480 kilometer landsvägstrans
port. 

Vid i 1 mom. avsedda transporter inom landskapet och vid an dra ä.n 

i 2 rnorn. avsedda transporter till riket och Sverige skall transport
stri:~ckan beräknas sålunda,att en timmes sjöpass anses motsvara 70 ki
lometer landsvägstransport. 

Utöver vad i 1 mom. är stadgat erlägger landskapsstyrasen av an
slag 1 som för ändamålet upptagits i landskapets årsstat 1 transportstöd 

för flygtransporter. 
3 §. 

Transportstöd erlägges tj_ll inehmsk sammanslutning och stiftelse i 
lands1::apet sant till i landskapet bosatt enskild person 9 som i egenskep 
av avsändare av vara betalat transportavgiften. 

4 § 0 

Transportstöd utgår för den transportavgift jämte fral-cttillägg och 
tilläggsavgifter med avdrag av beviljade rabattery som är angiven i 

fralctsedel eller motsvarande handling. 
Transportstöd utgår under förutsättning att transportavgifter1 varit 

minst 20 mark per försändelse och att transportavgif temas sammanlagd2 

belopp under ett lrvartal uppgår till minst 1.000 mark. 
Transportstöd utbetalas lrvartalsvis i efterskott. 

5 §, 

Transportstöd utgår för trai'.iSport av varor som förädlats inom land
skapet. Såsom förädling anses icke åtgärd som endast i ringa mGn ökat 
det ursprungliga värdet, ej heller omlastning~ lossning eller förpack
ning av vara. 

Transportstöd utgår för transport av följande varor~ 
1. j~ärings- och njutningsmedel 

- bageriprodukter, 
- mejeriindustri produkter och J1jölkpul ver, 
- rensad och filead fisk, 
- frukt-, fisk-, kött-, bcir--, svamp- och grönsalrnkons erver, 
- torkad frukt, torkade bär, svamp och grönsaker, torkad och rökt 

fisk, 
-- sötsaksprodukte r, 

- chips och pornme s fri tes, 

- drycker. 
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2. Sten- och jordarter 1 mineralämnen samt tillverkningar av dem , 

- betongprodukteri 
.... stenvaro+. 

3. Trä och varor av trä 
- sågat, hyvlat och bilat virke, 
- byggnader och konstruktioner av trä, 
- inpregnerat virke, 
- tI'äull, tändstickssplint och material till tändsticksaska:i:;:, 
- snickeriindustrins produkter qoh halyfap~ikat. 

4. Metallindustrivaror 
- järn- och stålvaror, 
- andra bearbetade metaller. 

5. Maskiner och anordningar samt transportmedel och delar till dem. 
6. Produkter av den kemiska industrin och denna närstående indust

rier, utom gödselämnen. 
7. Andra varor 

- textil- och beklädnadsindustriprodukter, 
filtar, juteprodukter öch med dem j 

1.iga varor? 
- läder och skinn samt produkter av dem, samt 
- flätnings- och korgmakeriarbeten. 

" 
Landskapsstyrelsen kan på särskilt.vägande skäl erlägga transport-

stöd inom ramen för landsk~pet~ å±~stat-µtB~er 4e·1 ~·wo~; ftäfuridci-· · 

varorna även för träindustrins flis. 
Inledes inom landskapet tillverkning av sådana i fråga om föräd

lingsgraden med i 2 och 3 mom. avsedda varor jämförliga produkter, 
som icke nämnes i sagda moment, äger landskapsstyrelsen rätt att 
bestämma, vilka produkter av detta slag som berättigar till tran

sportstöd. 
Transportstöd utgår icke för transport av begagnade varor. 

6 §. 
Beloppet av transportstödet för transportavgift sow avses i L]. § 

är vid lastbilstransporter 
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~ransportsträckan i kilometer 
101-116 
117-134 
13?-160 
161-210 
211-265 
266-283 
284-303 
304-335 
336-385 
386-435 
436-485 
486-535 
536-585 
586-635 
636-690 
6~1~760 

761~(:35() 

851-950 
951-1050 

1051-t160 
över t~O 

Stödprocent 

5 

7 
10 
12 
15 

. 17 

20 

ZQ 
20 
20 
20 
20 

22 

25 
28 

30 

32 
34 
36 
38 

40 
I 1 mom. avsett transportstöd fär stiga till högst det belopp 

vartill stödet för en lika lång järnvägstransport finge uppgå, beräk
nat enligt femte vagnslastklassen. 

För flygtransporter erlägges i transportstöd högst 35 .. 0/o av tran
sportavgiften, beroende av transportsträckans längq ooh av den t+an
sporterade varans art. 

7 §. 
Transportstöd skall sökas hos landskapsstyrelsen särskilt för 

varje kvartal senast två månader från kvartalets utgång. 
Ansökan skall åtföljas av f:eaktsedel eller motsvarande handling 

angående den transportavgift för vilken transportstöd sökes. Sökan
den är dessutom skyldig att tillställa landskapsstyrelsen även andra 
för sakens avgörande nödiga uppgifter och utredningar. 

Iakttages ej vid ansökan om transportstöd vad i 1 och 2 mom. är 
stadgat, är rätten till transportstöd förverkad, såframt ej landskaps
styrelsen på synnerliga skäl annorlunda besluter. 
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8 §. 
Landskapsstyrelsen kan på ansökan genom skrif'tligt beslut lcimna 

förhandsbesked om huruvida viss transport eller transporten av viss 

vara berättigar till transportstöd. Sökanden är skyldig att tillstäl
la landskapsstyrelsen de uppgif'ter och den utredning som fordras för 
att f'örhandsbesked skall kunna lämnas. 

Skrif'tligt beslut med förhandsbesked är bindande f'ör landskapet 
under en tid av två år från det beslutet gavs, förutsatt att grun
derna för transportstödets erläggande icke under sagda tid föränd
rats~ dock högst till utgången av år 1975. 

9 §. 
Har av landskapsstyrelsen utfärdat beslut om transportstöd grundat 

sig på oriktig eller bristfällig utredning eller har beslutet uppen
bart icke varit lagenligt~ kan landskapsstyrelsen på anhållan av v~
derbörande undanröja beslutet och upptaga saken till ny handläggning. 

Har den som uppburit transportstöd i sin ansökan därom lämnat orik~ 
tig uppgift eller hemlighållit omständighet, som varit e.v väsentlig 
betydelse för beviljandet av stödet, kan landskapsstyrelsen ftirordna 
att transportstödet eller del därav skall återbetalas till land~kapet. 
Till d®t belopp av stödet som skall återbäras kan härvid läggas en 
årlig straffränta om tio procent~ vilken utgår från det stödet utbeta
lades till dess det i sin helhet återburits till landskapet. 

10 §. 
I beslut som landskapsstyrelsen utfärdat med stöd av denna lag 

får ändring ej sökas genom besvär i andra fall än då fråga är om till
lämpningen av 5 eller 9 §. 

Beslut, vari i enlighet med 1 mom. ändring fåJ.~ sökas genom besvar, 
skall delgivas vederbörande genom rekommenderat brev. Sådant beslut 
skall? om ej annat visas, anses ha blivit delgivet vederbörande inom 
fjorton dagar från det beslutet postades. 

11 §. 

Landskapsstyrelsen eller av landskapsstyrelsen förordnad äger rätt 
att övervaka och kontrollera transporter, för vilka transportstöd en
ligt denna lag sökts eller beviljats, samt att för detta ända~ål er
hålla nödiga uppgifter och utredningar av i 3 §.nämnd sammanslutning? 
stiftelse eller person eller av den som utfört transporten. 

12 §. 
Närmare stadganden angående verkställigheten och tillämpningen av 

denna lag utfärdas genom landskapsförordning. 



-10-
13 §. 

2SG 

Denna lag äger ti llärnpl'1i11g på transporter, som ägt rum efter den 

31 iilaj 1973 och som försiggår före utgången av år 1975 . 

JVIarieham.n, den 8 E1aj 1973. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

~~~~ Len tråd 

Lagberednings sekreterare 

i I 

I 
1 

I 

il' r, 


