
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
Landskapsgaranti till 9äkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar 

1998-99 nr 11 

MOTIVERING 

Lagtinget bemyndigade den 30 april 1997 landskapsstyrelsen att bevilja Kraftnät Åland 
Ab landskapsgarantier till ett.belopp om högst 4.oqc>,.000 mark till säkerhet för lån som 
bolaget upptar för tryggande ia~ I~d~kapets elkraftsförsörjning. Garantierna fick beviljas 
för lån som upptogs före den 31 maj 1998. 

Landskapsstyrelsen har beviljat Kraftnät Åland Ab lånegarantier för 3. 731.260 mark. Av 

bemyndigandet har sålunda 268.740 mark ej utnyttjats. 

Vid utgången av år 1998 beräknas lånen med landskapsgarantier enligt bolagets uppgifter 
uppgå till sammanlagt 3.335.008 mark. Därtill ansvarar bolaget för de räntekostnader 
och amortering:~r som hänför sig till den andel av moderbolagets långfristiga lån, som 
överfördes till Kraftnät Åland Ab i samband med överlåtelse av elnätverksamheten den 

1 januari 1997, och vilken andel vid utgången av år 1998 beräknas uppgå till 6.823.000 
mark. 

Under år 1999 planeras följande investeringar exkl.den nya överföringsledningen 
Sverige-:Åland: 

andel:av geografiskt informationssystem GIS 
. ···gemensamt med Ålands Elandelslag 

och Mariehamns stads Elverk 

- 45 kV brytare till SottUnga station 
datakommunikationslänkar till Ålands Elandelslag 

och Mariehamns stads elverk 
övriga anskaffningar 

Totalt 

161 000 mk 

260 000" 

418 000" 

119 000" 

958 000 mk 

Den nya överföringsledningen Sverige-Åland beräknas medföra investeringskostnader 
om totalt 52 242 000 mk under år 1999 och 50 580 000 mk under år 2000. 

Finansieringsplanen enligt bolagets budget för år 1999, baseras på att aktiekapitalet 
under år 1998 utökats från 1,0 Mmk till 32,026 Mmk genom en betald nyemission. 

Behovet av att uppta nya långfristiga lån under år 1999 uppgår till 28 209 000 mk, av 
vilket 23 000 000 mk härrör från den nya överföringsledningen och resten, 5 209 000 
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mk, från de övriga investeringsprojekt som genomförs under åren 1998 och 1999. 

Efter avrundning uppgår således behovet av garantier för nya långfristiga lån till 29 000 

OOOmk. 

Med hänvisning till att Kraftnät Åland Ab:s verksamhet utgör en infrastruktur för 

elförsörjningen i landskapet, vilken drivs i det allmännas intresse utan vinstavsikt och 

med tillämpande av enhetliga och avståndsoberoende tariffer för elöverföring och andra 

nättjänster, torde det vara angeläget, att genom ställande av landskapsgarantier till 

säkerhet för lånefinansiering av investeringar minimera bolagets lånekostnader och 

genom detta i förlängningen även främja att de åländska elkonsumenternas kostnader för 

elöverföring är jämförbara med omgivande regioners motsvarande kostnader. 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt 

Mariehamn den 17 december 1998 

Lantråd 

Vicelantråd 

att Lagtinget bemyndigar landskaps

styrelsen att utan krav på motsäkerhet men 

i övrigt på av landskapsstyrelsen 

fastställda villkor bevilja Kraftnät Åland 

Ab utöver av Lagtinget tidigare godkända 

garantibelopp, landskapsgarantier såsom 

proprieborgen till ett belopp av högst 

29.000.000 mark till säkerhet för lån, som 

bolaget upptar för tryggande av 

landskapets elkraftsförsörjning samt för 

uppfyllandet av för lånen ställda villkor; 

samt 

att garantierna får beviljas för lån som 

upptas före den 31 maj 2000. 

Roger Jansson 

Roger Nordlund 


