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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till 
landskapslag angående ändring av 5 § 
landskapslagen om landskapsgarantier 

åt industrier för investeringar i 

vattenvård. 

Landskapsstyrelsen kan enligt landskapslagen om landskapsgarantier 

åt industrier för investeringar i vattenvård (25/74) bevilja land

skapsgaranti som säkerhet för krediter som vissa företag upptar för 

att finansiera investeringar i projekt som rör vattenvård. Det samman
lagda beloppet av samtidiga garantier får enligt lagens 5 § uppgå 

till högst 750.000 mark. 

Beträffande nedsmutsning av vatten är huvudprincipen i landskapet 

den att det företag som bedriver verksamhet som ger upphov till 

nedsmutsning också bär ansvaret för att erforderliga motåtgärder vid

tas. Företag som anskaffar kvalitativt högstående anlilggnlngar för 

att rena avfallsvatten åsamkas i allmänhet betydande kostnader 

men anläggningarna är å andra sidan också i regel av var-
aktig natur. Systemet med landskapsgarantier åt företag för i11vcste

ringar i vattenvårdsprojekt kan sägas tttgöra ett avsteg frön princi
pen om ansvaret för vattenvården, ett avsteg som föranletts och fort

farande föranleds av ett allmänt intresse av att erforderliga åtgär

der vidtas för att minska· de negativa effekterna av industrins 

vattenanvändning. 

Möjligheterna för landskapsstyrelsen att medverka till att före

tagen vidtar åtgärder av ovannämnt slag är begränsade till följd av 

att maximibeloppet av samtidiga garantiförbindelser inte får över

stiga 750.000 mark. För att vattenvården skall kunna utvecklas på 

ett ändamålsenligt sätt i landskapet krävs det att maximibeloppet 
höjs. Enligt landskapsstyrelsens bedömning är S.000.000 mark ett 

lämpligt belopp. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 
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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 
till Landstinget med förslag till land
skapslag angående ändring av 7 och 10 §§ 

lan<lskapslagen om produktionsstöd. 

Enligt landskapslagen om produktionsstöd (37/83) kan stöd ur land

skapets medel för främjande av näringslivet beviljas i form av 

investeringsbidrag, startbidrag och utvccklingsbidrag. Vid beviljan

de av investerings- och startbi<lrag skall regionala synpunkter beak

tas .. .Qetta sker utgåemie frän att landskapet i lagen uppdelas i tre baszoner 
wd två stödområden, stödomräde A och stadområde B~·- inom den andr<l_ liksom 

inom den tredje baszonen. Trots att lagen tillämpats endast un<lcr 

en kort tid, från den 1 september 1983, konstaterar landskaps

styrelsen att det föreligger behov av att ändra lagen. 

Starthidrag som beviljas enligt den gällande lagen beviljas 
alltid under en tid av tre år, förutom inom stödområde B i den tredje 

baszonen där bidraget beviljas under en tid av två år. Landskaps

styrelsen saknar således möjlighet att pröva om bidraget skall be

viljas under ett eller två år inom stödområde B i den tredje bas

zonen samt under ett, två eller tre år inom den första och den 

andra baszonen. Härigenom kan inte behovet av un<lcrstö<l J varje 
enskilt fall beaktas tillräckligt, eftersom fall kan finnas dUr 

startbidrag behövs men där behovet inte är så stort att det kan 
anses skäligt att bevilja bidrag under fler än ett år inom stödområde 

B i den tredje baszonen eller under fler än ett eller två år inom de 

två första baszonerna. Även hänsyn till företag som konkurrerar på 

samma marknad som det företag som är föremål för stödåtgärder kan 

motivera att bidrag beviljas under en kortare tidsrymd än lagen för 

närvarande medger. För den skull föreslås 7 § ändrad så att landskaps
styrelsen skulle ges möjlighet att inom angivna ramar pröva för hur 

många år startbidrag skall beviljas i varje enskilt fall. 

När landskapslagen om produktionsstöd trädde i kraft infördes i 

landskapet utvecklingsbidrag som en ny form av stöd till företag. 

Bidraget kan enligt 10 § 2 mom. beviljas för kostnader för anskaffan

de av sakkunskap och utbildning som erhållits 11tanför företaget 

samt för anställande av en person i anslutning till utvecklings-

proj ektet, om anskaffandet respektive anställandet skett i det syfte 

som anges i 8 §, 

' ' 
' ' 



Första baszonen 

första året 
andra året 
tredje äret 

Andra baszonen 

första året 

andra året 

tredje året 

Tredje baszonen 

första året 

andra året 

tredje året 
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Stödornråde A 

35-50 % 

30-45 % 
25-40 (~ 

Stödornråde A 

25-35 % 

20-30 % 

15-25 % 

Stödområde A 

15-25 % 
10-20 % 

5-15 % 

10 §. 

Med godtagbara kostnader avses: 

Stödornråde B 

20-30 % 

15-25 % 

10-20 % 

Stödområde B 

10-25 % 

5-15 % 

1) kostnader för sakkunskap och utbildning som erhållits utanför 

företaget; 

2) kostnader för resor som erfordras för att genomföra projektet; 

3) kostnader för en ny anställd som på ett väsentligt sätt är 

knuten till projektet och av central betydelse för företagets 

utveckling, likväl högst för den tid som projektet pågår och endast 
under förutsättning att kostnaderna inte samtidigt utgör grund för 

beviljande av startbidrag; samt 

4) kostnader för anskaffningar i anslutning· till ny produktions

teknik eller nya produkter, dock inte kostnader för anskaffande av 

byggnader eller fastigheter, varvid bidrag för anskaffande av maski

ner och anordningar beviljas högst till ett belopp som beräknas 

enligt bestämmelserna i 4 §. 
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Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 23 februari 1984. 

L a n t r å <l i:olke Wolva:lin 

T.f. lagberedningschef Lars Karlsson. 
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