
Nr 26/1973. 
A 1 2 n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s framställning till Ålands lands

ting med förslag om ställande av landskaps

garanti till säkerhet för lån, vilka 1lands 

Kraftverksaktiebolag upptager för investe

ringar till säkerställande av elkraftförsörj

ningen i landskapet Åland. 

I sin framställning nr 20/1973 föreslog landskapsstyrelsen efter 

anhållan från 1lands Kraftverksaktie bolag att land stinget skulle be-

myndiga landskapsstymsen att bevilja bolaget särskilda landskapsgaran

tier till ett belopp av 11,1 miljoner mark. Av detta belopp godkände 

landstinget att landskapsgaranti skulle få utgivas såsom proprieborgen 

för ett hos Industri-HYpoteksbanken i Finland Ab upptaget lån om 

5 . 000 . 000 mark . 

Finansutskottet framhöll i sitt betänkande till framställningen 

(nr 13/1972-73) att möjligheter att få fram siffermaterial belysande 

de ekonoilliska konsekvenserna av en fusion med beaktande av den tid som 

förflutit sedan Elverksföreningens del utredning presenterades hösten 

1972 hade funnits om arbetskraft hade ställts till förfogande för än

damålet. Utskottet ansåg sig dock kunna medgiva att det akuta behovet 

av garantier kunde tillgodoses under förutsättning att det föreligger 

ett konkret uppdrag till Elverksföreningen att fullfölja utrednings

arbetet. Utredningsresultatet 91lsåg utskottet att borde kunna presen

teras vid landstingets ajournerade session i maj och framställning då 

göras om återstående garantibelopp. 

Med hänvisning till sin skrivelse av den 14 mars 1973 har Ålands 

Kraftverksakti ebolag anhållit om att bolaget skulle beviljas landskaps

garanti för återstående del av begärd garanti eller för ett belopp om 

6.100.000 mark. Till skrivelsen har bilagts en resume över åtgärder i 

fusionsfrågan. Garantin avser säkerhet för den upplåning, som måste 

ske för fina:psieringen av resterande del av slutrat för Sverige-kabeln, 

för amorteringar på lån från Skandinaviska Enskilda Banken och för 

andra objekt som hänför sig till idrifttagandet av berörda kabel. 

Landskapsstyrelsen konstaterar att den äskade utredningen i fusions

frågan ännu inte slutförts men att en preliminär ut redning om hur en 

fusion skulle påverka strömpriset utlovats till den 15 maj 1973. 
r·fod beaktande av den betydelse elströmsförsörjningen har för land

skapets invånare och näringsliv och det intresse, som måste finnas 

att icke belasta strömpriset med undvikbara kostnader för bankgarantier 

har landskapsstyrelsen - trots att den påyrkade utredningen inte slut

förts - ansett det .rimligt att landskapet ställer begärd garanti. 



- 2-
Hänvisande till ovanstående föreslår landskaps'styrelsen vördsam t 

att Landstinget måtte bemyndiga landskaps 

·styrelsen att utan krav på motsakerhet men 

i övrigt på av landskaps sfyrelsen faststä llda 

villkor bevilja Ålands Kraf tverl{saki:iebolag 

särskilda landskaps garant ier såsom proprie

borgen för lån till ett högsta belopp om 

6.100.000 mark 1 som upptages för investeringar 

till säkerställande av elkraftförsör jningen 

på Åland samt för uppfyllande av för låri€n 

ställda villkor 1 så att garan tierna bevi l jais 

före utgå _,.. 

Marieharnn ~ den 11 maj 1973. 

V i c e 1 a n t r å d 

Landskap skamrer 

I.· 


