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LAl\DSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag om ställande av land

skapsgaranti till säkerhet för 18n som Ålands 

Kraftsverksaktiebolag upptar för säkerställan

de av landskapets elkraftsförsörjning. 

Den 28 februari 1980 skadades den kraf töverföringsledning mellan Sverige 

och Åland som försörjer landskapet med elkraft. Av kablarna är tv& av

dragna medan den tredje av allt att döma erh8llit isoleringsskador. Ut
redning om orsaken till kabelhaveriet p8g&r. 

Kabelreparationsarbetena har begynt förberedas och själva skarvnings

arbetet beräknas kunna slutföras omkring den 20 april 1980. Re~arations
arbetena beräknas kosta 2.000.000 mark. 

Kraftverket har 1 detta nu reservkabel i lager tillröckligt för att ut

föra nyssnämnda reparation. Om kraftöverföringsledningen visar 
sig sv8rt skadad kan det dock bli nödvändigt att anskaffa ny reservka

bel för lagerh&llning. Kostnaden härför. beräknas till 1.500.000 mark. 

Till dess kraf töverföringsledningen reparerats produceras elkraften 

med dieslar, &ngturbiner och gasturbin, vilket medför betydande mer~ 

kostnader jämfört med inköp via Sverige-kabeln. Ökningen av driftskost
naderna beräknas till 1.500.000 mark. 

Kraftverksaktiebolaget har icke möjlighet att genom en ökning av ström
priset snabbt skaffa fram de medel, som erfordras för att täcka de 

förluster kabelavbrottet berHknas medfHra. P8 grund härav m&ste bola

get låna upp medel och begär av denna orsak landskapsgaranti för upp

l&ningen till ett belopp av 5.000.000 mark. 

Kraftverksaktiebolaget har i detta skede inte kunnat angiva från vil

ka kreditanstalter 18n kommer att kunna erh&llas och ej heller vill
koren för lånen. Bland annat kan va.lutal&i bli d<tuella. Sålunda har utlovats 

ett 500.000 US $ stort v~ltJtalån. Lånen skulle upptas hos inhemsk 
bank med de villkor som i allmänhet g~ller f~r dylika valutal&n. 

Genom landstingets beslut den 24 april 1978 har landskapsstyrelsen 

bemyndigats att utöver tidigare garantibelopp ställa landskapsgaran

tier åt Ålands Kraf tverksaktiebolag till ett sammanlagt belopp av 

17.000.000 mark. Av detta bemyndigande kvarstår outnyttjat per 21 

mars 1980 12.603.665,50 mark. Bemyndigandet utgår 31 december 1980. 
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I motiveringen till förenämnda bemyndigande har dock icke ing&tt 

18n för finansiering av kostnader föranledda av uppkomna maskin

eller kabelhaverier, varför landskapsstyrelsen har ansett skäl 

föreligga att begöra ett särskilt bemyndigande för 18n som upp
tas för att finansiera de kostnader som föranleds av det nu in

träffade haveriet. 

Landskapsstyrelsen kommer - för den höndelse landstinget ger nytt 

bemyndigande i enlighet med föreliggande framställning - att in

skränka beloppet av landskapsgarantier fr8n 1978 &rs bemyndigan

de fr&n 17.000.000 mark till 12~000.000 mark. 

Hänvisande till ovanst8ende föresl8r landskapsstyrelsen 
att Landstinget bemyndigar landskapssty~ 

relsen att utan krav p8 motsökerhet, men i 

Hvrigt p8 av landskapsstyrelsen faststHllda 

villkor, bevilja Kraftverksaktiebolag, 

utöver av landstinget tidigare godkända ga-

rantibelopp, landskapsgaran s&som pro-
prieborgen till ett belopp av högst 5.000.000 

mark till säkerhet för 18n som bolaget upp
tar f~r tryggande av landskapets elkraftsfBr

sHrjning samt fHr uppfyllande av för l&nen 

ställda villkor; och 

att garantierna f8r beviljas för l&n som 

upptas före utg8ngen av 1981. 

Mariehamn, den 25 mars 1980. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Finanschef Åke Barnberg 


