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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 7/1974-75 
med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till Landstinget med förslag om 

utverkande hos Alandsdelegatinnen av tillägg 

till extra ordinarie anslag för uppförande av 

en laxodlingsanstalt på Aland. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över ovan nämn

da framställning. Utskottet, som i ärendet hört talmannen Folke Woi

valin, lantrådet Alarik Häggblom, lagberedningschefen Sune Carlsson, 

finanschefen Ake Barnberg och fiskeriintendenten Carl Storå, får anf?r.a 

följande. 
Såsom framgår av tidsangivelserna i landskapsstyre.lsens framställ

ning har relativt lång tid förflutit sedan landstinget överlämnade 

framställningen om extra ordinarie anslag för uppförande av en lax

odlingsanstalt. Denna framställning har tills vidare icke ånyo före

lagts presidenten för stadfästelse. Då framställningen om tillägg, 

oaktat frågan ännu inte slutligt avgjorts, på nu anförda grunder före

läggs i detta skede,avviker detta från vad som ansetts vara tidigare 

tillämpad praxis. Det finns dock enligt utskottets nedan redovisade 

uppfattning ingen anledning att i detta fall låta en framställning 

om tillägg bli liggande i avvaktan på avgörandet i huvudfrågan·. 

Vid begäran om extra ordinarie anslag kan man i _normala fall räkna 

med att projektering och kallcyler vid tiden för avgörandet är så pass 

aktuella att de ger en tillförlitlig uppfattning om totalkostnaderna. 

Enligt utskottets uppfattning ~ar också det begärda anslaget för lax

odlingsanstalten~vi~. tidpunkten för framställningen år 1971 realistiskt 

beräknat även om det i huvudsakbaserade sig på kostnadsnivån 1970 och 

till någon del;rån beräkningar 1969. 

I vanliga fall begäres också tilläggsanslag först om det i ett se

nare skede konstaterats att kostnadskalkylerna inte håller eller om 

nödvändiga ändringar i konstruktionerna blir dyrare.Gäller det enbar~ 

~:1flatoris~~ ~8stnadsökningar :för ett projekt som ännu inte stadfästs'.,... 

av pre'sidenten borde .des1sa kunna beaktas på grul'ld: av anmälan och utred
ning .från landskapsstyrelsen. 

Utskottet konstaterar att projektet beträffande laxodlingsanstalten 

enligt nu förelagd framställning inte ändrats,varken till kapacitet 

eller omfattning. I prircip har således redan projektet godkänts av 
Älandsdelegationen. 

--



-2-
Det långvaiga uppskovet har emellertid medfört att kostnadaberäk-

inom den vetenskapliga forskn:ngen 
ingarna inte l ängre håller streck och att under denna tid/framkommit 

krav och rön som föranlett nya tekniska lösningar och förbättringar. 

Kostnadsökningarna i fråga om den rent tekniska sidan avser samman
fattningsvis att ge en större driftssäkerhet, en förbättr ad-odlingstekni):< 

samt att tillgodose de ökade brandsäkerhetskraven . De redovisade kost

nadskalkylerna avser dagens kostnadsläge . 

Utskottet, som konstaterat,att kostnadsökningarna i förhållande 

till beloppet i den ursprungliga ansökan, på grund av det ovan anförda 

Qlivit större än vad som under denna tid normalt skulle varit falle~, 

finner det,liksom landskapsstyrelsen , jlk!la··.t att detta redovisas 

genom at t Älandsdelegationen redan i detta skede föreläggs en fram

ställning i ärendet . Utskottet förutsätter att framställningen skall 

kunna medverka till att frågan om laxodlingsanstalten i sin helhet 

utan dröjsmål tas upp till slut ligt avgörande . 

Utskottet , som omfattat landskapsstyras en s förslag ti l l frams t äll

ning till Älandsde legationen får därfö r vördsamt föreslå 

att landstinget skulle i ngå till Alands :.;;. 

de legationen med en sålydande framställning : 

"Till 1Uands de legationen 

från Ålands landsting. 
(som framställni ng;e:r.J.t .. Alandsdelegat ionen har ........ . . .. . ·-·~· . . arirtssakerhet en ökats 

väsentligt . 

Med hänvisning till ovanstående får Alands landsting vördsamt 

anhålla 

Mariehamn, den 

att Älandsdelegationen måtte bevilj a e t t 

tilläggs anslag om 2 . 850.000 mark till tidigare 

bevilj at e xtraordinar ie anslag för uppförande 

av en laxodlingsanstalt på Aland . 

På l andstingets vägnar: 

talman 

vicetalman v:ire talman . 

Mariehamn, den 22 januar.i 1975. 
vägnar : 

~~;.:z---
H~:t~ GJs t~n 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet :ordförande Wilen , viceordföranden Elmer 
Jansson samt ledamöterna Lundqvist , Mattsson och Friberg . 
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dock beslutat att uppskjuta stadfästelsen av anslalet n d 

ur. Land.skapsstyrelsen 1ar ;.·refti::r den 13 1 aj 1974 i ~<riv ls 

till finansir.inisteriet nemställt att anslaget .1.:tte a cff 

i juli 1974 a;;l att by_;gnaaaarbeliena skulle kunna i ::.åne;sätt a . i 

oråuskanue 01 .. anin3 . Lien 2.d okr;ober 1971~ har ,jord- ocn skoc;sbru 

ministeriets fiskeri- och j aktavdelnin).; i utl..ttande till fin 

ministeriet intagit en klart positiv ståndpunkt till planern 

oyggandet av den n.lä.nusla lu.xodlincsanstalte1 och föro.dat t 

na :Jkulle förverkligas sa snart som lltöj ligt. 

Sedan landskap3styre isen den 2 ~~rs 1J7l överlamnade 

stållning till landstinget om utverkande av 

lingsa1stalt nar emellertic.l kostnaderna föt" uppförandet av 

nnaen stigit i sådan omfa.-ctnin~ att en framstallnin.; om utv 

av tillå~.~ till anslac.;et m.0.ste anses I åka.llad . 

Sasom .. :.zrund för den tidigare f1,anstd.llnin,~en låg en ~ostn 

räkning u.tföro. ..-..r 1970 . i::>edan dess nax• ernellertia kostnacrnst 

ringen varit synnerlig n betydande . 

t 

Kostnaderna beräknas i detta nu enligt neuanst;.ende jämfö 

till tota lt 4.700.000· mark, va·rfAr v ett tillde; ··sansla.._: om 2. 8 0 .00 

.nark erfordras. 

~y;gnadstekniska kostnader 

Pu.inpar, pumphus o . ledningar 

.. :.n-inatallation o . a1•matu.r 

Reservelkraft-Verk 

Foderauto1nater o. oassänger 

'l'ryckfi l ter 

Värme le nin;~ 
övrigt 

· 1970 

l.109. 700 

140.000 

17 . 000 

: 63.99 ) 

142.400 

28 . 000 

28 . 000 
320.907 -----· 

1075 

2 . 700.000 

633. 0 

~s.o 0 

165 . 000 

325 . 0 I) 

74 . 000 

lOd . 00 

590 . 000 

") - :'"" ' 
iJ I 'J 

.:>:som erunti för nya oeräknin '"'arna li_,gei• alltj · t sanuna pl· 

ne1• som tidi~are, nämligen en odlin~skap citet on. 100.000 smolt 

per ~.r. Framställnin ~en föranle,·s S< lum.la främst av behovet av 

tilläz' sansla pa .;rund av inträffade kostnadssteg1"i11r~ar. 

.E.n Jel av dessa. orsakas likväl därav tt landsl<apsstyrel en i 

fråga om tekniska lösningar har beakt,t de .t'ön och framste3 som 

seaan ~r 1970 gjorts i Finland och Sverige i fr".ga om laxodlin"'. 

Sålunda har vid t--rojekterinGen på '!;rund av vunna erfarenheter 

dagsljustillströmningen föroättrats för att en mer natuz•lig dygn

rytmi t skall kunna erhallas. Vidare lar vissa omdisponerin~ - r gjorm 

förai!ledda av ändrade brttnds \.yud.~be tärr , elser . Deasa förandringar 

har ~ven mt:dfört smarre justeringa1., av VVS-installationerna. 

Ko ti1udsate~.;,ringarna för pumpar, pumphus och ledninga.r har 

varit d·- relativt sett mest b tydande. här har beaktats de odlir '"S

te'miska rön som vunnits i bade Finland och Sveriti:e sedan ar 1970. 

Detta har föranlett en OT.ldisponering av pumpsystemet vilket medf8 

större driftss kerhet men även hög1•e kostnader för oJ; ika installa

tioner. Vidare har fördelninesb ssängens storlek likaså me tanke 

på driftasåkcrheten öiata väsen~lig~. 

Med hänvisning till ovanst.:enue får Älands lanastin:; vörås~mt 

anhålla 

att Alands1el ~ationen måtte bevilja 

ett -cilläg,"'sanslag om 2 . ti~0.000 mark till 

tidigare beviljat e~ traordinarie ansle~ 

för uppförande av en laxodlingsanstalt 

pt ltland . 

Mariehamn, ei 22 januari 1975. 

På lands~t: vägnar: . ~ 

~/~ 
~olke '/oivalin 

ll ls aK~ talman 

vicetalm~;;-- ) 

Nr 21/1975. 
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