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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 53 

Kostnaderna för lagstadgad syn av oljecistern på 

Kraftverksområdet i Mariehamn 

ÅLR 2019/8246 

422 I1 

Beslut 

Landskapsregeringen beslutade att delta i Mariehamns Energis Ab 

kostnader för den regelbundna 10-års granskningen av oljecisternen. 

Kostnaden om 120 659,80 euro ska belasta moment 72000. 

 

Landskapsregeringen beslutade vidare att meddela Mariehamns Energi 

Ab att landskapsregeringen inte kommer att delta i kostnaderna för nästa 

10-års granskning.  

 

Motivering 

Enligt det avtal som ingicks 1984 ansvarar Mariehamns Energi för 

periodiska besiktningar. Vad denna besiktning ska omfatta är oklart 

eftersom det vid avtalets ingående inte fanns något lagstadgat krav på 

periodiska besiktningar av den omfattning som nu genomförts. Det 

nuvarande kravet infördes i lagstiftningen år 2007. Den första omfattande 

besiktningen genomfördes år 2011 och betalades till stora delar av 

landskapsregeringen. Beslutet att även denna gång delta i en del (ca 77 

%) av rengörings- och besiktningskostnaderna är därmed en följd av det 

föregående beslutet.  

 

Landskapsregeringen konstaterar att användningsområdet för cisternen 

har förändrats genom åren. Tidigare utgjorde cisternen också 

bränsleförråd för de pannor som utgjorde en del av landskapets kapacitet 

för produktion av reservkraft, vilket innebar att det fanns ett betydande 

landskapsintresse i verksamheten. Den olja som lagras i cisternen idag 

används huvudsakligen för produktion av fjärrvärme i Mariehamn, likaså 

är beredskapslagret enbart avsett för fjärrvärmen. Med anledning av detta 

besluter landskapsregeringen meddela Mariehamns Energi Ab att man 

inte längre har för avsikt att delta i kommande rengörings- och 

besiktningskostnader. 

 

Bakgrund 

Landskapsregeringen äger en oljecistern som är placerad på Mariehamns 



 2 (2) 

Energis Ab område vid Sjöpromanden i Mariehamn. Parterna har år 1984 

ingått ett avtal som reglerar olika aspekter av driften och ägandet av 

cisternen (ursprunglig avtalspart var Ålands Kraftverksaktiebolag).  

 


