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Nu kommer Kvarkenpengarna – 10
miljoner i ett första skede

Så här kan den nya färjan komma att se ut. Foto: Skiss: Kudos

I sin andra tilläggsbudget för i år föreslår regeringen tio miljoner euro i direkt stöd till
Kvarkentrafiken. Dessutom väntas tio miljoner till som innovationsstöd.

MARCUS LILLKVIST 
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Statsrådet publicerade nyheten vid lunchtid på tisdagen.

I regeringens förslag till en andra tilläggsbudget för det här året ingår två poster som är
intressanta för Kvarkentrafiken mellan Vasa och Umeå.

Dels skriver man att tilläggsbudgeten medger tio miljoner euro för "köp av fartygstrafik och
utveckling och drift av den". Den summan ska, enligt meddelandet, betalas ut till Vasa stad
ännu i år.

Pressmeddelandet innehåller också en post till, på ytterligare tio miljoner euro.

Den summan riktar sig direkt till den fartygsinvestering som är på gång, och där beslut väntas
fattas i december. I pressmeddelandet står att regeringen har "som målsättning att bevilja
ytterligare tio miljoner euro" till projektet med en "gasdriven hybridfärja" och att det rör sig om
ett innovationsstöd.

Regeringen har redan tidigare utlovat 25 miljoner euro i stöd till Kvarkenprojektet. Det var i
februari 2016, genom ett beslut i finanspolitiska ministerutskottet. Men man har sedan dess
sagt att summan kan komma att delas upp i flera mindre utbetalningar.

Ifall 20 miljoner betalas ut ännu i år så återstår 5 miljoner euro att betalas ut i framtiden.

Vi uppdaterar.
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Jag rekommenderar artikeln

MARCUS LILLKVIST  FÖLJ

Artikeln publicerades 23.10.2018 kl 12:30
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