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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t yr e 1 s e s framställning till 41ands
Nr 24/1971.
landsting med förslag om ställande av
·landskapsgaranti för lån upptagna av
Ålands Vatten Ab för utbyggnad av renvattenproduktionsanläggningar för Ålands centrala delar.
Kostnaderna för Ålands Vatten Ab:s planerade utbyggnadsprogram för
renvattenproduktion för landskapets centrala delar beräknas under år
1971 till c. 2,6 milj. mark och under år 1972 till 1,3 milj. mark.
Utbyggnadsprogrammet för åren 1971-73 har preliminärt fastställts
ske enligt följande:

-

1.211·
april
mars-september

juni-augusti
juni-december
juni-december

Temporär dammbyggnad vid Stornäs
mk
Råvattenledning Markusböle-Dalkarby, 10 1 1 km samt
"
Stamledning för renvatten Dalkarby - Markusböle i samma ledningsIl
grav, 10,l km
Intagningsanordningar och pumpIl
station vid Markusbölefjärden
Vattenreservoar i stamledningens
norra del
Il
Regleringsdamm vid Kaldersnäset
Konsultarvoden, utredningar,
kontroll, skadeersättningar,markköp m.m •
Projektledare med övervakningsuppgifter
Stam.ledning för renvatten Markusböle - Godby c. 4 km

.

1972.
Kostnadsarvoden, utredningsarb.
kontroll, skadeersättningar m.m.
Utbyggnad av reningsverk i Dal~
karby
Komplettering av råvattenledning
i Dalkarby

1.000,-1

120.000,100.000,150.000,-

300.000,24.000,320.000,2.585.000,-

------------mk

200.000

Il

1.000.000

il

100.000
1.300.000,-·

--------------
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1973.
Utbyggnad av reningsverk i
Dalkarby
Komplettering av stamledning,utbyggnad av vattenreservoar i södra området
Inlösen av Dalkarby nuvarande reningsverk
Åtgärder för tilldikning av Storträsk nederbördsområde till Markusbölef järden

mk

500.000,-

250.000,-

För finansieringen av projektet är bolaget för huvudparten tvungen
att ty sig till lån och har bolaget.vänt- slg·till bl.a. Postbnnken och
FolkpensioJnsanstalten med anhållan om långfristiga lån avseende.),. ,mllj.
mark från vardera institutionen.
Definitiva svar har dock ännu icke erhållits. Vattenbolaget, som t.v.
inte har möjlighet att ställa erforderliga säkerheter har anhållit om
landskapsgaranti för lånen.
~~d beaktande av den redan påbörjade utbyggnadens betydelse för vattenförsörjningen i staden och inom de centrala delarna av landskapet
och då projektet är av den storleksordningen att säkerhet icke kan uppbringas utan medverkan av landskapet har landskapsstyrelsen beslutat
föreslå att de begärda säkerheterna skulle ställas i form av landskapsgaranti beviljad av landstinget, mot· att de kommuner, som är delägare
i Ålands Vatten Ab gentemot landskapet ställer kommunala garantier för
motsvarande belopp, lämpligen fördelat enligt proportion till kommunernas andelar.
Lånen kommer enligt nu föreliggande uppgifter att utgivas under
följande villkor:
Folkpensionsanstalten: 7-8 år, 8,5 % ränta
Postbanken~ 7-10 år, 8,25 % ränta.
Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen
att Landstinget måtte bemyndiga la:ndskapsstyrelsen att på av landskapsstyrelsen fastställda villkor bevilja Ålands Vatten Ab
särskilda landskapsgarantier såsom proprieborgen för lån om sammanlagt 2 milj. mark,
som upptages från Folkpensionsanstalten och
Postbanken för investeringar i anläggningar
för produktion av renvatten för landskapets
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-3centrala delar samt för uppfyllande av för
lånen ställda villkor, så att garantierna
beviljas senast före utgången av år 1973.
Marieha.mn, den 18 maj 1971.
:På la!)<l~kapsstyrels ens . vägnar:
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