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5{J5 
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r . e l s e s framställning till Ålands 

1-andstlng med förslag om ställande av land-

skap~ga:can ti till säkerhet för lån 9 vilka 

Ålands Kraftverksaktiebolag upptager för 

investeringar till säkerstä llande av el

kraftför·sör jningen i landskapet Åland. 

Ålands Kraftverksaktiebolag ha·r anhållit om att landsk apet skulle 
· ... \ 

ställa landskapsgarantier till kraftverkets förfogande till ett be-

lopp om 11.100.000 mark utöver de tidigare beviljade landskapsgaran

tierna. Kraftverksaktiebolaget hänvisar till att gällande finansie

ringsbudget för investeringar under år 1973 balanserar på en slut

summa om 21. 750. 000 mark. Om statsbidrag, landskap slån, höjt aktie

kapital och leverantörskrediter f:rånrälrnas utgör kreditbehovet 10 95 

miljoner mark. Då den planerade höjningen av aktie kapitalet troligen 

inte kan genomföras under detta år tillkommer ytterligare 600.000 

mark, varför totalbehovet ä r 11 ,1 miljoner mark. 

Den erforderliga krediten beräknar bo laget kunna täcka gen om ett 

lån från Industri-Hypoteksbanken om 5 miljoner mark, ett l ån f:rån 

Folkpensionsanstalten om 2 miljoner mark samt ytterligare lån om 4,1 
miljoner mark, varom förhandlingar pågår. 

Vid förhandlingar om lån har franhållits önskemål om l andskapa

g~ranti som s äkerhet under h änvisning till ~tt huvudobjektet för 

investeri11g a,:r.ina ä +; e:n sjökabel beläget) . -~µvuds~iie;~ n-·- µt ar:i fö r rik~ .... . 

gränsen ·'och därför ej tnteoknipg~par . AI lita:PP.!? av · bankgara:iti, om 

~å9.al1 kan erhå llas . irm~· bä;r betydande ~~tr.a lcostnader. Nu gällanC!,e 
. . - ·~. . . ' 

provision uppgår till ~,25- % ~v g<?-~an-t;~beloppet fqr varje påbprjad 

tremånaders period. 

Finansutskottet har i sina betä nkanden beträffande framställningar 

om landskap sgaran ti er för el kraftförsörj ningen (Frar.as t. nr 28/1972, 

43/1972) fiirutsatt att landstinget icke skulle bevilja ytterligare 

l å n eller garantier försåvitt icke el företagen och Mariehamn.s stad 

framlagt ä skade utredningar rörande konsekvenserna av en fusion. 

I f:rågan om fusion av de tre å l ändska elföre tagen kan följande 

anföras : 

Den tillsatta komrni tten rne d represen tanter för d e tre el före t agen 

på Åland och en arbe ts.grupp inom denna har bearbetat statistikrna te

rial enligt anvisningar i det första delbetänkandet, som Finlru1ds 

Elverksförening tidigare utarbetat (29.9. 72). Arbetet ha r dock för

dröjts på grund av ordinarie arbetsanhopning yid årsskiftet hos de 

tre företagen . 'Svårigheter. har också förelegat i att omvandla ma

terialet i sådan form, att de tre f öretagens kalkyler blir jämförbara. 
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Särskilt har detta gällt Mariehamns stads Elverk vid värd:ringen av 

dess anläggning&f, 

lJ+ e11 av J!'~~~~d~ ;E)lverKstör.:ening ~ittillgi p:r~~tel'.'.f1~ utrednin~ 

bifoga~ till Cl.enna frarnställning -utdrag ur de :Viktigaste avsnitten. 

Likaså bifogas lJ.tdrag ur protokoll i förda vi<i den av .eJ,t'öretagen ·- ·- - ;""" . ~- -· 

tillsatta kornmittens behandling av Elverksföreningens utredning. 

Det har inte varit möjligt att bifoga hela utredningen varför denna 

överlämnas i sin helhet skilt för sig till l 0andstingets finarrnutskott. 

Landskapsstyrelsen konstaterar att av den garanti om 6,5 miljoner .. 

märk~·· vilken ··land stingt::t beviljat · den -1-s · depember 1970 och för vars 

ut giv and e ·" tiden ., :fö-rlän gts -den--·12·september· 19·72, åte·rstår di sp6ni bel t 

tör . utgivning .. 1.870., QOO ;mark,. Lånen .fö r·-V~" lka .nu - i -. .f0rsta. h~nq begärts 

garantier är av den storleksordningen att de .överstiger Elenna disp'o....: · '. . 

nibla återstående del av tidigare beviljade garantibe1opp. -Då vissa: 

praktiska svårigheter föreligger ~i:;t dela garantierna flå olika bemyn

diganden från landstinget före slås i för såvitt denna framställning i 

övrigt godkännes, att den nämnda återstående delen om 1.870.000 mark 

av tidigare garantier icke utgives och sålunda får förfalla. Utöver 

denn& och de · fö'r kabelarn~fkaff:i.ii:figeri S'Ei,5.;:skil t beviljade garantierna -

gentemot Skandinaviska' Enskilda . banken 09J1 ka~§llev~-r-a:nt9re3ma - (kont
raktspris et 17i6 milj.9:ner. ~y ~Jq~·) ... J.öp~r- tiqigare b~yiJ..ja,,de ga+>aqtie+:' ·· 

vars ansvarsbelopp i dag utgör .. 1. 350. 90Q JIJark. _ - ,. -~ 

Landskaps styrelsen omfattar i princip finans utskottets ut talaud en 

men har även konstaterat att utredningen om eventuell f'-2:BiQ:r;:i ;j, _ dag 

icke har kunnat föras längre än som skett. Med tanke på L: .:· 1ftverks- ' 

bolagets ekonomiska ställning och elfrågans betydelse har land3kapssty

relsen ansett det .rimligt att landskapet ställer till bolagets för

fogande erforderliga garantier. Landskapsstycls en räknar därvid med 

att den påbörjade utredningen OJIJ fusionen skall slutföras inom rela

tivt kort tidsrymd och resultatet föreläggas landstinget och övriga 

berörda parter. 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt 

att La11dstinget JIJå tte bemyndiga land-

sl:~ aps styrelsen att utan krav på mot säkerhet 

men i övrigt på av landskapsstyrelsen fast 

ställda villkor bevilja Ålands Kraftverks

aktiebolag särskilda landskapsgarantier så

som proprieborgen för lån till ett högsta 

belopp om 11.100.000 mark, som upptages för 

investeringar till säkerställande av el

kraftförsörjningen på Åland samt för upp-
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fyllande av för lånen ställda villkor , s å 

att garant ierna beviljas före utgången av 

år 1 974 . 
Mariehamn i den 22 mars 1973. 

På landskapsstyrelsen s vägnar: 

~~y~~~ (! Sven Karlsson 

. CUt~ ~ 
Äldre landskap ssekreterare .?/Jan-Erik Lind 

Landskaps styrelseledamot 

I 

! 


