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LAl\DSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag om ställ
ande av landskapsgaranti till säker
het för lån som Ålands Kraftverksaktie
bolag upptar för säkerställande av 

landskapets elkraftsförsörjning. 

Den 6 juni 1983 bemyndigade Ålands Landsting landskapsstyrelsen att 

utöver tidigare godkända garantibelopp bevilja Ålands Kraftverksaktie
bolag landskapsgaranti till ett belopp av högst 9,000,000 mark till 
säkerhet för lån, som bolaget upptar för tryggande av landskapets el
kraftsförsörjning. Garantierna kunde beviljas för l&n som.upptogs före 
utgången av år 1983, 

Med stöd av detta bemyndigande har landskapsstyrelsen beviljat bolaget 

nya lånegarantier för 8,360.923 mark, varav 3.000.000 mark för ett 

kortfristigt lån under ett år i väntan på bidrag för gasturbin, Vid 

utgången av år 1983 var Ålands Kraf tverksaktiebolags lån med landskaps

garantier 18.798.296 mark. 

Ålands Kraftverksaktiebolag har nu inkommit med en anhållan om att 
landskapet Åland under år 1984 beviljar bolaget garantier utan mot

säkerhet för lån om sammanlagt 6,400.000 mark. 

Under år 1984 avser bolaget att förverkliga investeringar enligt följ

ande: 

Hus och inventarier 
45 kV kraf tverket-Norrböle 
45 kV Sottunga-Kumlinge projektering 
45 kV stationsarbeten på kraftverket 

Nya ledningsskydd 
Diverse på kraftverket 

Diverse på elstationerna 

Fordon 

Kontorsmaskiner 

4,600,000 mark 
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För husets finansiering upptog bolaget redan under år 1983 ett lån om 

3.000.000 mark för vilket beviljats landskapsgaranti, varför garanti

behovet för investeringar under ar 1984 är i runda tal 3.400.000 mark. 

Därtill bör beaktas att den år 1983 anskaffande gasturbinen delvis är 

finansierad med ett 3.000.000 mark stort kortfristigt lån i väntan på 

bidrag. Om eo-anslaget för detta bidrag uteblir eller försenas måste 

en lika stor summa pånytt upptas som lån, vartill landskapsgaranti be

hövs. 

Investeringarnas storlek efter år 1984 uppges i detta skede fortfarande 

vara något osäkra då det gäller de slutliga kostnaderna för ledningen 

till Kumlinge, förnyandet av utrustningen för fjärrkontroll och eventuell 

anskaffning av rundstyrning för belastningskontroll. Likaså kan tid

punkterna för ledningsförstärkningar ännu justeras. Investeringarna 

åren 1985-1987 uppskattas till 

-1985 

-1986 

-1987 

9.800.000 mark 

1.900.000 mark 

4.000.000 mark 

Kraftverkets egna medel används helt för amorteringar på lån, varför 

alla investeringar enligt bolaget skall finansieras på andra sätt. 

Behovet av landskapsgarantier för lån blir bland annat beroende på 

eventuella bidrag t.ex. för ledningen till Kumlinge år 1985. 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt 

att Landstinget bemyndigar landskaps

styrelsen att utan krav på motsäkerhet 

men i övrigt på av landskapsstyrelsen 

fastställda villkor bevilja Ålands Kraft

verksaktiebolag utöver av Landstinget 

tidigare godkända garantibelopp, land

skapsgarantier såsom proprieborgen till 

ett belopp av högst 6.400.000 mark till 

säkerhet för lån, som bolaget upptar för 
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Mariehamn, den 12 april 1984, 

V 1 ~ ~ l -0 n t r 8 d 

Finanschef 

tryggande av landskapets elkraftsförsörj

ning samt för uppfyllande av för 18nen 

ställda villkor; samt 

att garantierna f8r beviljas för 18n 

som upptas före utg&ngen av 8r 1984. 

Gunnevi Nordman 

Dan E Eriksson 


