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FINANSUTSKO'ITETS BET.i\NKANDl~ nr 9/ 1981-82 mc<l 

anledning av landskapsstyrelsens frmnstäl lning 

till landstinget med förslag om utverkanclc ;l\' 

til Uigg till cxtrnordi11:1ric ;msl:1g rör l:llld

s~1pcts c1kraftsförsörjning. 

Landstinget har över ovan niinmda frnmstä11ning inbegärt finansutskottets 

utlät:mdc. 

Utskottet h:u l ärendet hört vik. finanschefen Dan Eriksson ()Ch ri'lY :mförn 

följ ande. 

I s<lk har utskottet omfattat framställningen. Med anledning av sm~i rre juste

ringar i texten och i utfornmingcn av klämmen har skrivelsen till ålands·

dclegationen i sin helhet intagits i betänkandet enligt följande. 

"Den 10 maj 1978 beviljade AlJndsdclegationen landskapC't 1\Jand ett extra

ordinarie anslag om 7.000.000 mark som bidrag åt Alands Kraftverksaktie

bolag för byggande av ett dieselkraftvänneverk. Delegationens beslut stad

fästes av Republikens President elen 8 september 1978. 

' Anläggningen överlämnades av leverantören Oy Wärtsilä Ab Abovarvct den 29 

maj 1981 och de slutliga kostn;1dcrn;1, som nännarc redovisa~; i siirsldld bi

laga blev: 

Totala anläggningskostnadcr 

Avdras förseningsböter 

Fjärrvännens beräk1rnde andel 

Elkraftens andel 

19.966.421,96 mk 

1 • 7 9 3 • 6 QQl__QQ___~~ 

18.172.821,96 mk 

3.124.000,00 .~ 

15. 048. 821 ,96 mk 

Den beräknade kostnaden för elkraftens andel av anläggningen var 14.000.000 

m~1 rk och kost1rn<lsökningcn, l c\'c'i·:1ntörcns förscni ngsbötcr lw<tktitdc, ti r s;1 I un

da 1.048.822 mark. 

Orsakerna till kostnadsc;,..Tiingr.:?n är 

- att ombyggnaden av m:rymrnena för J.icseln blev mera komplicerad och 

dänncd dyYarc tin bcr~iknat, 

I - att kostnaderna för lokalkraftsystemet, kontrollrum och undanflyttning av 

gasturbinens anslutning blev dyr:ire än beräknat, 

- att skorstenen m!iste föd3ngas fr{m planerade 40 m till 60 m, vilket kosta

de 342.000 mark extra, 
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att valutabindningen l leveransavtalet höjde inköpspriset med 491 .000 

mark, 

I - att leveransen av anläggningen försenades med åtta månader, vilket för

ors:1 h1dc räntckostn:1Lk I' och cxtr;1 1 cvc r:insövc nr;1kn i ngskos tnnde r. 

Som en kostnadssänkning noteras att leveransförseningen ledde ti11 försenings

böter om 1.793.600 mark. 

Vid bedömningen av den åländska elförsörjningens behov av bidrag har jämfö

relser gjorts med Imatran Voimas motsvarande elförsäljningspris i riket 

och målet har varit att elpriset på AL:md på lång sikt skall vara på unge

fär samma nivå. Samtidigt har man beaktat elkvaliteten och särskilt försörj

ningstryggheten och även därvid strävat till samma nivå sOJn i riket. 

Efter de prisjusteringar som genomfördes den 1 oktober 1981 1 både Imatran 

Voimas och Alands .j(raftverksaktiebolags försäljningstariffor är de kal

kylerade medelprisema med elskatt för typelverk av de åländska distribu

tionselverkens storlek 

- enligt Imatran Voima 

- enligt Alands Kraftverksaktiebolag 

26,2 p/kWh 

25,1 Il 

För tillfället ligger priset på Aland något lägre än Imatran Voimas mot

svarande pris, men det torde vara en tillfällighet. Förhållandet har tidi

gare under lång tid varit det motsatta och i jämförelse med Imntran Voimas 

hela försäljningsmede1ris enligt normala tariffer är det åländskn priset 

fortfarande högre. Den åländska elförsörjningen har under de närmaste åren 

ett tungt men nödvändigt investeringsprogram i nya elstationer, skärgårds

ledningar, reservkraft och arbetsutrymmen. Detta kommer att utsätta elpriset 

för ett hårt tryck, som inte torde ha motsvarighet i fråga om Imatran Voimas 

tariffer under de närmaste åren. 

Vid beviljandet av det extraordinarie ~mslaget för clieselkraftvänncvcrket 

beräknades bidragets storlek till 50 procent av den kostnadsandeJ som av

såg elkraften. Kostnadsökningen för elkraftsandelen har nu konstaterats 

vara 1. 048. 822 mark. Det ovan anförda och de vid beviljandet av extra

ordinarie anslaget tillämpade beräkningsgrnndema motiverar sålunda ett 

tilläggsbidrag om 520.000 mark. 

Med hänvisning ti11 ovanstående får Alands landsting vördsamt anhålla om 
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Marieharnn den 

Talman 

vicetalman 

att Alandsdelegationen mätte bevilja land

skapet Aland ett extraordinarie anslag om 

520. 000 mark för lcmdskapets eH~raftförsörjning 

att utgivas åt Alands Kraftverks;1ktiebolag 

s{1som tillilggsbidrag för byggande av di.escl

kraftvärrneverk. 

vicetalman. 

Bilaga:Kostnadssamrnanställning för dieselkraftvärmeverket per 

1981-11-30." 

Utskottet får med hänvisnj ng hti rt i 11 föres l ;'i 

Marieharnn den 5 mars 1982. 

att Landstinget måtte ingå med framstäl 1nin~~ 

till Alandsdelegationen om utvcrkandc av 

520 ,000 mark såsom tiJ lägg till cxtraonlinrn"ic 

anslaget för landskapet clkraftsförsörjning 

i den av utskottet föreslagna lydelsen. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande 

Henrik Gustafsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf .Rolf Carlson, v.ordf. Roger Jansson, ledamötcrrni 

Elmer Jansson, Torvald Söderlund och Rodmar Söderlund. 


