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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag om ställande av 

landskapsgaran ti till säkerhet för betal

ning av vissa leverantörskrediter, som 

Ålands Kraftverksaktiebolag erhållit vid 

inköp av dieselaggregat. 

Landskapet Ålands försörjning med elektrisk kraft handhas av 

Ålands Kraftverksaktiebolag och elkraftbehovet tillgodoses för när-

varande huvudsajcligen från bolagets ångkraftverk i Mari ehamn. 

Kapacite t en hos ångkraftverket, som uppfördes 1959 9 har emellertid 

visat sig otillräcklig. 

För tryggande av landskapets framtida elkraftförsörjning har Kraft-
-

verksaktiebola get av föreliggande alternativ ansett överförin g av 

elkraft medelst sjökabelförbindelse från Sverige vara mest fördelak-
. . 

tigt. Avtal om leverans av denna s j ökabelförbindels e har träffats. 

Sjökabeln skall enligt gällande· avtal vara -k lar för drift under 

hösten 1973. För detta projekt hänvis'ar landskapsstyrelsen till sin 

redogörelse i framställningen av den 22 september 1972 (Nr 31/1972) 

angående s ärskilda garantier för kraftverksaktiebolagets förpliktelser 

för . J.eVE:L:'llJS en av sjökabelförbindelsen. 

Under tiden fram till ibruktagande av sjökabelförbindelsen fordras 

emellertid . att elförsörjningen · säkerställes genom anskaffande av ett 

extra dieselaggregat. :Detta dieselaggregat skall dessutom i fortsätt

ningen tillsammans med ångkraftverket utgöra reservkraft. Leverantörer 

är i detta fall utländska företag, nämligen ett tyskt och ett engelskt. 

Betalningen skall dock i vartdera fallet ske i :DM , med 50 % kontant 

vid leveransen och med 50 % eller sammanlagt 329.638 :DM i form av kre-

' dit från leverantcren f ::::am till den 25 september 1976 . För leveran

törskredi terna har fordrats garanti. Med beaktande av att Ålands Kraft

verksaktie bolag e.r ett allmännyttigt f öretag och den nu aktuella an

skaffningen är av betydelse för säkerställande av elkraftförsörjningen 

har landskapsstyrelsen ansett att landskapet borde medverka genom att 

till förfogande stä lla erforderliga garantier för dessa krediter liksom 

landskapsstyre lsen tidigar e med stöd av landstingets bemyndigande ställt 

garantier för inhemska krediter. 

Kraftverksaktiebolaget har även erhållit Finlands Banks godkännande 

av kreditarrangemanget. 

Enlig t 26 § i Självstyrel selagen erfordras för upptagande av lån 

i utlandet samtycke av Republikens President. AneJ.ogt därmed och enligt 

fastslagen tolkning av l agstadgandet bör motsvarande gälla för garantier, ' 

som avser utländsk valuta. 
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Hänvis amide ;härtill får Ålands landskapsstyrelse vördsamt föreslå 

att Landstinget bemyndigar landskaps
styrelsen att utan krav på motsäkerhet 
ställa landskapsgaran ti ti 11 säkerhet för 
betalningen av de leveran törskredi ter 
Ålands Kraftverksaktiebolag erhållit vid 
inköp av dieselaggregat, nämligen 

dels för DM 248.133,- gentemot J.ViaK 
Maschinenbau GmbH, Kiel-Friedrichsort, 

. Väst-Tyskland och 
dels för DM 81.505,- gentemot Messrs. 

Brush, Hawker Siddley Electric Export Ltd, 
Loughborough ,° England jämte för vardera 
krediten gällande ränta om 8 %. 

Mariehamn, den 15 november 1972. 

På lan~apsstY, 'e l 

. .· v}Z~ . 
Vice1antråd F' lar G ·nb 

Landskapskamrer ~-


