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Nr. 44/ 1369. 

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 

landskapsgaranti till säkerhet för lån 

upptagna för utbyggnaden av det åländska 

ellccaftnätet. 

I sin framställning till 1andstinget Nr 25/1968 den 23 augusti 

1968 föreslog landskapsstyrelsen, med där närmare angiven motive

ring? ställande av en landskapsgaranti till ett belopp om samman~ 

lagt 1.425.000 mark för lån, vilka Ålands Elandelslag avsåg att 

upptaga för utbyggnaden av elkraftnätet på Åland, vilken framställ

ning landstinget även godkande. Dä~vid nämnda utbyggnad ingår som 

ett led i den plan för tryggan~e av den åländska kraftförsörjnin

gen, för villcen bl.a. redogjorts i motiveringen till ordinarie ärs

staten för 1970 under 9 Ht II~IO. Enligt detta beräknas nu investe

ringarna i det åländska elkraftnätets utbyggnad, exklusive kalJel 

från Sverige, att stiga till ca. 3.1 milj.mark fram till utgången , 
av år 1970 enligt följande~ 

Utbyggnad I 

1968 
45 kV ledning Mariehamn-Ringsböle 

Do Ringsböle-Godby 
FJ' .i:i.L-~rn-LGy.,,,,ni n2' ...,.., _1::i ...L --· 0 

1969 

7'0 kV lea_ning Ringsböle-Hellesby 
Station Kraftverket 

Hellesby 

God by 

Svinö 
Fjärrstyrning 

Fjärrmätning 

1970 

70 kV ledning Hellesby-Eckerö 
Station Ringsböle 
Fjärrmätning 

439.360 
94.175 

1. 000 

45.000 

266.000 

350.000 
217.000 
257.000 
210.000 
150.000 
95.000 

350.000 
520.000 
75.000 

579.535 

1.545.000 

945.000 
3.069.535 

Finansieringen avses ske med län från i detta nu icke definitivt 
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fastslagna kreditanstalter. Erforderligt behov av sä~erheter ut-

över tidigare beviljade utgör enligt detta 1 . 675.000 mark fram 

till 31.12.1970. 
I detta skede handha s och finansieras denna utbyggnad av Ålands 

Elandelslag medan avsikten är a tt ansvaret för kraftnätet senare 

överföres till elkraftproducenten Ålands Kraftverksaktiebolag. 

Hänvisande till ovanstående föreslå r landskapsstyrelsen 

a tt Landstinget bemyndigar landskaps

styrel sen att utan krav på motsäkerhe t , 

men i övrigt på av landskapsstyrelsen 

fastst ä llda villkor utöver tidigare f ör 

ändamålet godkända garantier bevilja l and

skapsgaranti till ett sammanlagt bel opp 

om högs t en-miljonsexhundrasjuttiofemtusen 

(1.675.000) mark till säkerhet för l ån 9 

som upptages för utbyggnaden av elkraft

nä tet på Åland jämte räntor på l ånen samt 

s å lunda att garantien beviljas för utgången 

av 1970. 

Mariehamn 9 den 3 december 1969. 
På landskapsstyrelsens vägnar: 

.. LantråaµIsaksson · 
Landskapskamrer 


