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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om re

sandeavgift. 

I framställningen till Landstinget om stiftande av den nu 

gällande landskapslagen om resandeavgift konstaterade landskaps

styrelsen bl.a. att "resandeavgiften skulle uppbäras av samtliga 

rederier som idkar passagerartrafik mellan landskapet och utlan

det oberoende av rederiernas hemort". Den omständigheten att 

resandeavgift ej skulle uppbäras för passagerartrafiken mellan 

riket och Aland föranledde kritik i landstinget. Kritiken kan 

anses vara i viss mån välmotiverad, enär avsikten är att använda 

de genom resandeavgifterna influtna medlen för miljövårds- och 

turiständamål. Turister från riket bör ju härvid i princip be

handlas lika som turister från utlandet, enär de turistfrämjande 

åtgärder som de influtna medlen skall bekosta, kommer att komma 

alla turister tillgodo, oberoende av från vilket land de kommer. 

I detta sammanhang bör även noteras, att den ursprungliga motio

nen om uppbärande av resandeavgift och Landstingets i anledning 

härav omfattade kläm, förutsatte att resandeavgift skulle upp

bäras för alla resande till landskapet. 

Ett av motiven till att lagens tillämpningsområde begränsades 

på ifrågavarande sätt var den vid tillfället rådande osäkerheten 

om gränserna för landstingets lagstiftningsbehörighet i föreva

rande hänseende. Då det dock numera står klart att landskapet 

äger rätt att lagstifta om näringsskatter av ifrågavarande art 

har landskapsstyrelsen efter omröstning beslutat föreslå, att 

lagen nu ändras så att resandeavgift i fortsättningen skall kunna 

uppbäras även för passagerartrafiken mellan riket och landskapet. 

Befriade från skyldighet att erlägga resandeavgift skulle 

landskapet och staten vara, försåvitt gäller passagerartrafik 

som idkas mellan landskapet och riket. Motivet för avgiftsbe

frielsen är den icke-kommersiella karaktär denna trafik har. 

Den trafik av ifrågavarande art som landskapet och staten idkar 

syftar ej till ekonomisk vinning utan är eQ form av service som 

samhället erbjuder främst medborgarna i skärgårdsområdena. Denna 

trafik går ju för närvarande med stor förlust. Någon illojal kon

kurrens kan ej heller tänkas bli bedriven från samhället sida. 
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Förhållandet är nämligen det att staten och landskapet beträffan

~e trafiken mellan fasta Åland och riket strävar till att hålla 

biljettpriser som fortlöpande står i samma relation till de pri

ser som enskilda redare tillämpar. 

Med hänvisning till det anförda före l ägges Landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av l andskaps l agen om resandeavgift. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 1 § 1 mom. och 2 § 

landskapslagen den 4 december 1974 om resandeavgift (83/74) som 

följer: 

1 §. 
Idkare av regelbunden passagerartrafik med fartyg mel l an hamn 

utom och hamn inom landskapet Åland är skyldig att till l andska

pet såsom näringsskatt erlägga resandeavgift enligt vad i denna 

lag stadgas. 

2 §. 
Resandeavgiften utgår med visst belopp per passagerare, som 

med anlitande av redaren tillhörigt eller av honom upphyrt far

tyg anfänder från hamn utom landskapet till hamn inom landskapet 

under den tid då avgift enligt 3 § uppbärs. 

För passagerare som skall transiteras via åländsk hamn erläg

ges ej resandeavgift. Ej heller erlägges avgift för passagerare 

på fartyg i trafik mellan landskapet och riket om fartygets reda

re är landskapet eller staten. 

Mariehamn, den 27 

L a n t r å d 

Lagberedningssekreterare 


