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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till 
landskapslag angående ändring av land
skaps lagen om transportstöd. 

Enligt landskapslagen om transportstöd (56/73) kan transport

stöd beviljas för transporter av varor som uppräknas i en för

teckning i 5 §, Denna förteckning är både i sakligt och språkligt 

hänseende föråldrad. Landskapsstyrelsen föreslår därför att för

teckningen moderniseras. Liknande ändringar har tidigare gjorts 

i riket CFFS 12/76 och 954/81). 

Då lagen har förlängts (34/83) och nu gäller transporter som 

utförs senast under ör 1989, bör ocksft giltigheten av 1andskaps

styrelsens förhandsbesked utsträckas till att gälla längst till 

utgången av år 1989. Landskapsstyrelsen föreslår <lärför att 8 § 

2 mom. ändras. 

Samtidigt föreslås en rättelse av en felaktig hänvisning 5 § 

3 mom. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

L a n <l s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om transportstöd. 

I enlighet med landstingets beslut ä~~.!!~ 5 § och 8 § 2 mom. 

landskapslagen den 16 oktober 1973 om transportstöd (56/73), av 

dessa lagrum 5 § sådan den lyder i landskapslagen den 31 maj 1976 

(24/76) och 8 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 5 
juli 1979 (53/79), som följer: 

5 § 0 

Transportstöd utgår för transport av varor som förädlats inom 

landskapet. 

Transportstöd utgår för transport av följande varor: 

1. Livsmedel och njutningsmedel 

- bageriprodukter, 

- mejeriindustriprodukter, 

- mjölkpulver, 
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- fiskprodukter och isad fisk, 

- köttprodukter, 
- vegetabilier, svamp, :frukt och bär i konsumentförpackn.ingnr, 

~ produkter av vegetabilier, svamp, frukt och htir i konsumentrörpackni.11g;1r, 

- sötsaksprodukter, 

- chips och pommes frites, 

- drycker och ingredienser till drycker, 

- kryddprodukter. 

2. Sten- och jordarter, mineralämnen samt produkter av dessa 

- betongprodukter, 

'" stenvaror, 

- tegel, 

~ ler- och grafitvaror, 

- glas~ och glasvaror, 

- briketter, pellets och högre förädlade produkter av torv 

eller motsvarande råmaterial, 

- bränd kalk och mikrokarbonatpulver. 

3. Trä och varor av trä 

- stigat, hyvlat och bilat virke samt trUflis, 

- byggnader och konstruktioner av trä, 

- impregnerat virke, 

= faner och fanerskivor, 

- spånskivor, lamellträ, träull, tändstickssplint och 

material till ttindsticksaskar, 

- snickeriindustriprodukter och halvfabrikat. 

4. Produkter av wallboard, kartong, papp och papper. 

5, Mctallin<lustrivaror 

= järn=och stålvaror, 

= andra metallarbeten. 

6. Maskiner och anordningar samt transportmedel och delar till 

dem. 
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7. Produkter från den kemiska industrin och denna närstående 

industrier, utom g0Jsc1limncn. 

8. Andra varor 
- textil- och beklädnadsindustripro~ukter, 

- mattor, filtar, jutcprodukter och mctl <lem jilmförbara 

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

Om det i landskapet inleds tillverkning av produkter som 

beträffande förä<llingsgrad är jämförban1 med i 2 mom. avscdtl<i 

varor har landskapsstyrelsen rätt att bestämma vilka av dessa 

produkter som berättigar till transport.stöd. 

Transportstöd utgår inte för transport av begagnade varor. 

8 §' 

Förhandsbesked är bindande under två är frän det beskedet gavs, 

förutsatt utt grunderna för transportstö<lcts erliiggan<le inte 

lindras un<lcr Jenna tid. Förhandsbesked gUJJcr dock Uingst till 

utgången av år 1989. 

Mariehamn den 8 mars 1984. 

L a n t r LI J 

Lagberednings sekreterare Elisabeth Carlsson. 


