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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 16/ 1984-85 med anledning 

av vtrn Jan-Erik Llndfors m.fl. hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen om ut

redning av möjligheterna att till utländska 

turister försälja bensin utan påslag av skat

ter och accis. 

Landstinget har den 2.3 november 1984 inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört landskapsstyrelseledamöterna Olof Salmen 

och Lasse Wiklöf samt tulldirektören Kaarina Sjöblom och VD för Ålands 

handelskammare Jan-Erik Rask, får vördsamt anföra följande. 

I motionen föreslås att en utredning borde göras angående möjligheterna att till 

utländska turister försälja bensin till ru!lande fordon utan påslag av skatter eller accis 

för att sålunda stimulera inresandet till Åland. Vid behandlingen i utskottet har klarlagts 

att med ordet bensin i motionens kläm rätteligen avses det mer omfattande begreppet 

drivmedel. Därtill har utskottet kunnat konstatera att h,':ir icke endast avses utomnordis

ka turister, utan att även turister från de övriga nordiska länderna omfattas av motionen 

i fråga. 

Emedan en ändring av lagstiftningen på sätt som motionen avser förmodligen skulle ha en 

positiv effekt på turisttillströmningen till landskapet och detta i sin tur skulle skapa 

gynnsammare förutsättningar för åländskt näringsliv har utskottet beslutat omfatta 

motionen. Ordföranden Sundback har dock inte omfattat majoritetens åsikt och har till 

betänkandet fogat skriftlig reservation. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget hemställer om att landskaps

styrelsen utreder möjligheterna att inom 

detta landskap till utländska turister försäl

ja drivmedel till rullande fordon utan påslag 

av skatter eller accis. 



Mariehamn den 23 april 1985. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Dan Risberg 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sundback, leda möt. Lönn, Nordlund 

och Söderholm. 



RESERVATION 

Motionärerna hyser oro för den åländska turisthandelns framtid. En oro som delas av alla 

i lag- och ekonomiutskottet. Däremot räder det oenighet om vilket ansvar självstyrelse

myndigheterna och näringslivet har för att förbättra den åländska handelns verksamhets

förutsä ttningar. 

Principiellt anser undertecknad att handeln och näringslivet via sina egna intresseorgani

sationer bär ansvar för att behövliga utredningar görs. Landskapets ansvar inträder när 

en konkret anhållan finns frän näringslivet om specifika åtgärder för att genomföra 

innovationer inom olika branscher. 

Att uppdraga åt självstyrelsemyndigheterna att utreda om möjligheterna att genomföra 

ett system med drivmedelsförsäljning fri från accis saknar enligt undertecknad omdöme. 

Samhällsinstanserna bör värna om sina inkomster istället för att skapa möjligheter för 

olika branscher inom handeln att undgå sitt samhällsansvar. Det åländska näringslivet är 

inne på en ohållbar väg om det viktigaste konkurrensmedlet med omgivande regioner 

skall vara att befrias från skatter, acciser och pålagor som näringslivet i våra nordiska 

grannländer accepterar. 

Mariehamn 25.04.1985 

Harbro Sundback 


