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FINANSUTSKOTTETS betänkande 22/1960 med an~ 

m 22/1960. 

ledning av landstingsman Valter Nordas' m.fl:s 

hemställningsmotion angående utverkande av till

läggsanslag för utbyggande av el-stamlinjenätet 

på fasta Åland (2/1960). 
Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande) får utskottet härmed vördsamt anföra n.a--
jande: 

Utskotet har i ärendet hört väging€njören Bo Wilenius, riksdagsman 

Elis Andersson samt för Ålands el-centrallag styrelse ,.,medlemm.en Val ter 

Nordas 9 diplomekonom Viking Granskog och ingenjör Berthil Andersson. 

Det för kraftverket i Mariehamn, utbyggnaden av el-stamlinjenätet och 

Käkars kraftförsörjning geni~nsamt beviljade extraordinarie anslaget om 

140. 200. 000 mark har av. finansministeriet pä grund av handels- och industri 

ministeriets utlåtande- ·fördela te enligt följande: 

För kraftverket i Mariehamn 88,0 Mmk 

För elektrifieringen av Lumparland, 

Föglö, Sottunga, Kumlinge, 'Brändö och 

Käkar samt Ängö och Bussö holmar 

För Käkars kraftförsörjning 

För stamlinje i Gustafs 

Summa 

21,5 " 
12,0 " 
18z7 " 

140,2 Mmk 

Härvid har av extraordinarie anslaget avskilts för stamlinjen i Gustafs 

m·~r än som sedermera åtgått för denna linje, vilken enligt det ursprungliga 

byggnadsprojekte t till en viss punkt skulle uppföras medstatsmedel och frän 

denna vidare till landskapet med de medel, som här utverkades i extraordi

nari e anslag. 

De av entreprenören, Val tion Sähköpaja, utförda arbetena ha fakturerats 

i övrigt utom beträffande arbetena i Kumlinge och Brändö, vilka ännu icke 

slutligt r eglerats. Det är sålunda för tidigt att fastställa de slutliga 

byggnadskostnaderna för el-stamlinjenätet i detta skede. Landskapsstyrelsen 

har för utredning av de slutliga kostnade.rna tillsatt en kommi tte bestående 

av vägingenjören Bo Wilenius, ingenjör Berthil Andersson och en företrädare I 

fö r Valtion Sähköpaja . Sedan denna avveckling slutförts kan de ·verkliga I 

kos tnaderna fastställas och den slutliga kostnadsfördel ningen ~ppgöras. 

Ut skotet emotser att land.s kapsstyr els en , sedan detta stadium uppnåtts, 

inkommer med av utredningen påkallad framställning och de tillägg till 

det extraordinarie ansl aget , som landskapet kan aris es berättigat till. 

Med hänvisning till det ovan anförda f är utskottet vördsamt föreslå, 
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att Land:..:t.i.J;tgetmätte hemställa hos land

skapsstyrelsen om framställning om slutlig 

reglering av ex traor dinari e anslaget för 1 
[ 

landskapets elektrifi ering sedan de slutliga 1 

kostnaderna blivit fastställda. 
Mariehamn, den 8 december 1960. 
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Pä finansutskottets vägnar: 

~e~n - I 
~ 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson (delvis), vice-

ordföranden Evald Häggblom, ledamöterna Clemes, Danielsson och Gunnar 

Häggblom samt suppleanten Martin Isaksson (delvis). 
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