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SAMMANFA1TNING
Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att ellagen för landskapet Åland ändras så att bestämmelserna
uppfyller de 1'-.rav som ställs i BES-avtalet om elförsörjning och elsäkerhet

Utskottets förs"lag
Utskottet omfattar i princip landskapsstyrelsens förslag och föreslår endast några mindre
ändtingar närmast av teknisk natur.
UTSKOTTETS SYNPUNKTER

.Allmän motivering
Landskapsstyrelsen föreslår att bestämmelserna i ellagen anpassas till kraven i BES-avtalet.
Enligt vad utskottet fått erfara kommer en eventuell framtida finländsk EG-anslutning eller
BO-anpassning att innebära stora förändringar på elområdet genom att konkurrensen
gällande eJförsörjnLng i så fall i princip blir helt fri. I framställningen föreslås dock inte
i det här skedet någon anpassning till den europeiska gemenskapens regler.
Detaljmotivedng
5 § Utskottet föreslår en ändring i förtydligande syfte. Enligt förslaget i framställningen
skulle paragrafen erhålla samma lydelse som motsvarande bestämmelse i rikslagstiftningen.
Eftersom centralantennanläggningar inte är att betrakta som i rikets lag avsedda elanläggningar föreslår utskottet en viss omformulering av paragrafen i syfte att klargöra att
dessa anläggningar även i framtiden skall omfattas av den åländska ellagen. Ändringen
innebär således inte någon ändring i sak i förhållande till gällande lag.

21 § Ändringen är av språklig natur.
32 § 1 mom. och 33a § 2 mom. Utskottet föreslår att begreppet "exporteras" ersätts med
uttrycket "levereras till ort utanför landskapet". Innebörden torde därigenom över-

ensstämma även med landskapsstyrelsens avsikt
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ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 4 januari 1993 inbegärt utskottets yttrande över framställningen.
Utskottet har i ärendet hört elinspektören Jan Kahlroth, versktällande direktören för Ålands
Elandelslag Dag Frantzen och verkställande direktören för Mariehamns Energi Ab
Henning Lind ström.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Boman samt ledamöterna Abrahamsson, Beijar och Sjöblom.

UTSKOTIETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att lagtinget måtte anta lagförslaget i
följande lydelse:

LANDSKAPSLAG
om ändring av ellagen för landskapet Åland

I enlighet med lagtingets beslut
ändras i ellagen den 12 ju1i 1982 för landskapet Åland (38/82) 4 §, 5 § (uteslutning),
7 §, 8 §, 11 § 2 mom., 21 § 2 mom. 1 p., 22 § 1 mom., 25-27 §§, 28 § 3 mom., 29 §
1 mom., 32 §, 34-35 §§, 52 §, 54 §, (uteslutning) 57 § 1 mom. och 58 § 1 mom. samt
fogas till 1 § ett nytt 2 mom., till 22 § ett nytt 4 mom., till 55 § ett nytt 2 mom.,
och till 58 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 21a, 27a och 33a §§ som följer:

1 och 4 §§
(Lika som i framställningen).

5§
Denna Jag skall tillämpas på tele··, t.eleterminal- och radioanläggningar till den del de
kan orsaka sådan fara eller störning som avses i 4 §. (Uteslutning).
(2 mom. lika som i framställningen).

-37, 8, 11 och 21 §§

(Lika som i framställningen).

21 §
I 1 mom. avsett tillstånd erfordras inte för
1) byggande av ett kraftverk som inte är tillståndspliktigt enligt internationella för
landskapet gällande avtalsförpliktelser och vars generatorers märkeffekt är sammanlagt
högst 10.000 kilowatt eller en elöverföringsanläggning vars märk.spänning är högst 20

kilovolt, om dessa tas upp i den detaljerade delen av gällande elförsörjningsplan och om
det av planen framgår att byggandet skall inledas under de två första åren av planens
giltighetstid; inte heller för

2la, 22 och 25-29 §§
(Lika som i framställningen).

32 §

Den som i landskapet saluför, överlåter eller till on utanför landskapets gränser
levererar elmateriel eller därmed jämförbar transportabel elanläggning skall kunna påvisa
att produkten eller dess tillverkning uppfyller de krav som ställs i eller me.d stöd av 4§.
(2 mom. lika som i framställningen).

33a §
(1 mom. lika som i framställningen).
Vad som bestäms i 1 mom. gäller i tillämpliga delar även sådant elmateriel som är
avsett för leverans från landskapet till ort utanfor landskapets gränser.

34, 35, 52> 54, 55, 57 och 58 §§
(Lika som i framställningen).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1993.
(2 mom. lika som i framställningen).
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