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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 27/1978-79
med anledning av landskapsstyrelsens framställning till landstinget med förslag om
utverkande av tillägg till extraordinarie
anslagen för uppförande av en laxodlingsanstal t.
Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets
yttrande.
Finansutskottet har i ärendet hört ordföranden i byggnadskommitten för
laxodlingsanstalten, ltm Jan-Erik Lindfors.
Utskottet har i anledning av framställningen intet att erinra och föreslår
att Landstinget måtte till Ålarldsdelegationen
ingå med framställning i den av
landskapsstyrelsen föreslagna lydelsen
med anhållan om 3.983.450,53 mark till tidigare beviljade extraordinarie anslag för
uppförande av en laxodlingsanstalt på Åland.
Mariehamn den 31 augusti 1979.
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Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt
ledamöterna Elmer Jansson, Roald Söderlund och Torvald"
.· Söderlund. 4~
\'

.

-'<_

\

/

\<v

r
I

-Till Å 1 a n d s d e 1 e g a

t

i o n e n

•.--.,

från Ålands landsting.
För uppförande av en laxodlingsanstalt har landskapet Åland medelst
beslut av Ålandsdelegationen beviljats följande extraordinarie anslag:

•

-230 maj 1973
13 februari 1975

1. 850. QOO mark
2.850.(XX) mark

eller sammanlagt 4.700.(XX) mark. Den 18 augusti_l977 stadfästes anslagen av Republikens president.
Sedan anslagen stadfästs och villkoren för anslagens utnyttjande
fastställts av finansministeriet fortsattes projekteringen av bygget, som startades i juni 1978.
Från tidpunkten för anslagens beviljande och till:dess att projektet begynte förverkligas skedde-på fiskodlingens- område en betydande teknisk utveckling,, som fö:rut~e ändringar i byggnadsplaner
och -ritningar. Likaså inträffade under tiden avsevärda allmänna kostnadsstegringar.
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Byggandet av laxodlingsanstalten har varit ~tt arbete inom ett specialområde, där erfarenheter från endast ett fåtal andra liknande byggen
stått till buds. Detta har lett till svåra tekniska avgöranden. De
slutliga ritningarna till bygget har i enlighet med villkoren för
anslagets utnyttjande godkänts av byggnadsstyrelsen.
Kostnaderna för bygget har stigit till följande belopp: ·
Byggnadstekniska arbeten~
Entreprenadbelopp
4.547.480,Ändringsarbeten
81. 242,22
Tilläggsarbeten
4.806.563,38
177 .841;16
Rörarbeten
Entreprenadbelopp
Pumputrustning
Ändringsarbeten
Tilläggsarbeten
övriga kostnader

l.533.(XX),414. 541, 72
4.102,11
31.425 ,40
11.094,17

1. 994.163 ,40
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Elarbeten
Entreprenadbelopp
Reservelkraft
Ändringsarbeten
Tilläggsarbeten
övriga kostnader

491.635,178.864,4.603,65 .888 ,30
9.284,-

750.274,30

-3-

Yttre arbeten
Förberedelsearbeten
Extra arbeten
övriga yttre arbeten

15.359,97
24.729,60
64.385,-

71. 835 ,25

Inrednjngar
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104.474,57

Odlingsutrustning

550.482,81

Konsult och konstruktiönsarbeten
93. 840,20
Byggnadskonsult
50.039,Konstruktör
80.227 ,24
WS-konsult
3'.h~,28
El-konsult
3.796,81
Resor
40.578,77
Ritningskopior

302.293,30

Administration och övervakning
Mötesarvoden
Kontroll an ter
Socialskyddsavgifter
Resekostnader
övriga administrationskostnader

18.102,50
53.428,53
12.513,82
4.426,25
14.892,32
Totalt

103.363,42
8.683.450,43

==============================

Ändrings~

och tilläggsarbetena hänför sig till i huvudsak följande

arbeten:
Byggnadstekniska arbeten
- .Ändringsarbeten . .Ändring av ytterväggarnas utförande från element
till kalksandstegel, ändring av placering av pumphus.
- Tilläggsarbeten. Utrustning och installation för uppvännning av
vatten för förbättrande av kläckningsresultat och yngelöverlevnad, extra tryckledning samt mindre kompletteringsarbeten.
El arbeten
Tilläggsarbetena avser elanslutningsavgifter .ech kabeldragningar
härför samt alannautomatik.
Yttre arbeten
Förberedelsearbetena har bestått av bl.a. pliktning och undersökningar för entreprenader; _extra arbeten av bl.a. sprängningskostnader; övriga yttre a.rbeten av bl.a. vägbyggnad, servitutskostnader
:och vattenanslutningsavgifier.
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-4Såsom ovan framgår belöper sig kostna,dema för byggandet av laxodlingsanstal ten till 8.683.450,43 mark. Då i anslag tidigare beviljats
4.700.000 mark erfordras sålunda ett tilläggsanslag om 3.983.450,43
mark.
Med hänvisning till ovanstående får Ålands landsting vördsamt anhålla
att Ålandsdelegationen måtte bevilja
landskapet Åland ett tilläggsanslag om
3.983.450,43 mark till tidigare bevilaordinarie anslag för uppföen laxodlingsanstalt på Åland.
Ma.riehamn den 4 september 197
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