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FRAMSTÄLL~ 

NING t 11 Landstinget med f6r

slag om st§llande av landskaps-

t .. '}) "k h +- f" 1° garan_1 ~i._ sa er. e_ .. or an 

som Al Kraftverksaktiebolag 

upptar för s ställ av 

landskapets elkraftsf6rs8rjning. 

Den 26 apri 1984 bemyndigade Landstinget landskapss lsen 

att utöver tidigare godkända garantibelopp bevilja Alands 

Kraftverksaktiebolag landskapsgarantier till ett belopp av 

högst 6.400.000 mark till säkerhet lån som bolaget upp-

tar för tryggandet av landskapets elkraftsf6rsörjning. Garan-

tierna får beviljas för l 

1984. 

som utgången av år 

Under år 1984 har 1 s lsen beviljat tverket 

nya lånegarantier f6r 2.414.819 mark varav 2.000.000 mark 

är ett kortfristigt lån som skall er ttas med ett nytt 1 

istigt lån under år 1985. Dessutom ierna ett 

kortfristigt lån om 3.000.000 mark i väntan e.o-anslag 

förnyats. Av bemyndigandet sål 3"985.181 mark inte 

utnyttjats, vil beror att årets ngar bl t 

mi än beräknat. Kontorshuset r inte nått så långt som 

anerat och 45 kV l 

els har uppskj 

av 

l 

4 

ingen från 

ts. 

ftverket till Norrb6le 

J_ 1 n 



De år 1985 planerade investeringarna ger upphov 11 

Hus och inventarier 

- totalkostnad 

- beviljad garanti 1983 

Återstår lånebehov 

. I. 

1984, förnyas 1985 

6.660.000 

3.000.000 

3,660.000 

2.000.000 

1.660.000 - nytt garantibehov 1985 

45 kV Sottunga- Kumlinge 

~ kostnad 1985 

- beviljat bidrag 

Fjärrkontroll 

Nya ledningsskydd 

se på kraftverket 

Diverse på elstationerna 

Fordon 

KontO'rsmaskiner 

Ökade bränslelager 

4.610.000 

./. 2.200.000 

200.000 

300.000 

255.000 

280.000 

65.000 

60.000 

3.660.000 

2.410.000 

1.160.000 

2.000.000 

9.230.000 

Huset med inventarier för kontor, elvarulager, elverkstad och 

personalmatsal beräknas kosta 6.6600000 mark varav garantier 

3.000.000 mark beviljades redan 1983. För huset upptogs 

under år 1984 ett av landskapssstyrelsen garanterat kort-

fris lån om 2.000.000 mark, som enligt överenskommelser 

skall omvandlas till långfristigt under år 

för huset 1.660.000 mark i lån under 

Den kraftledningen från Sottunga till Kumlinge ser nu ut 

att byggas sommaren 1985 och kos rna sjä.lva 

1 till 4.610.000 byggandet av denna 



ledning har beviljats ett extra ordinarie anslag om 2.200.000 

mark. Utöver detta behövs lån om 2.410.000 mark. Ledningen 

kommer i början att användas på 10 kV spänning, varigenom 45 kV 

elstationerna på Sottunga och Kumlinge kan senareläggas. Den 

senarelagda investeringen blir 1.500.000- 2.000.000 mark och 

görs troligen 1986 eller 1987. 

Under de närmaste åren efter år 1985 beräknar bolaget att in

vesteringarna blir 

1986 4.900.000 mark (ingår elstationer i Kumlinge och Sottunga) 

1987 1.500.000 mark 

1988 3.500.000 mark 

Kraftverkets egna medel åtgår helt för amorteringar på lån, 

varför alla investeringar och äyen utökning av driftskapitalet 

enligt bolaget finansieras på andra sätt. 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vörd

samt 

att Landstinget bemyndigar 

landskapsstyrelsen att utan krav 

på motsäkerhet men i övrigt på 

av landskapsstyrelsen fastställ

da villkor bevilja Alands Kraft

verksaktiebolag utöver av Lands

tinget tidigare godkända garanti

belopp, landskapsgarantier såsom 

proprieborgen till ett belopp av 

högst 9.000.000 mark till säker

het för lån, som bolaget upptar 

för tryggande av landskapets el

kraftsförsörjning samt för upp

fyllande av för lånen ställda 

villkor; samt 

att garantierna får beviljas 



Mariehamn, den 19 december 19 8 4. 

v i c e l ~ n t r å a 

Finanschef 

för lån som upptas före ut

gången av år 1985. 

Gunnevi Nordman 

Dan E Eriksson 


