
Nr 45/1970. 

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 land
skapsgaran ti till säkerhet för lån upptag
na av Ålands Kraftverksaktiebolag för inves
teringar till säkerställande av elkraftför
sör jningen i landskapet Åland. 

Ålands Kraftverksaktiebolags- planer för överföring av elkraft med 
kabel från Sverige innebär investeringar av betydande storlek. Kost
naderna för projektet beräknas i detta nu ligga runt 15 milj. mark 
vartill kommer utbyggnad av vissa stamlinjer. För ärendet har bl.a. 
utförligt redogjorts i motiveringen till landskapsstyrelsens budget
framställning till årsstaten för 1971. Kraftverksbolaget kommer även 
att inlämna ansökan om utverkande av extraordinarie anslag. I denna 
fråga avser landskapsstyrelsen att återkomma vid Landstingets mars
session 1971. 

I avvaktan på extraordinarie anslag och besked om erforderliga 
lån utöver leverantörskrediterna och de lån som utlovats genom land
skapets ordinarie årsstat kommer bolaget att nödgas upptaga större 
kortfristiga krediter enligt följande: 

1970 december 2.000.000 mark 
1971 ma~rs 1.000.000 ii 

juni 1 
3.000.000 11 

Tiärutöver torde erfordras smärre lån varför behovet av garantin 
belöper sig till 6,5 milj. mark. 

F.n. pågår förhandlingar med Postbanken om ett 2 milj. marks lån 
löpande med 8 % ränta på sex månader med möjlighet till omsättning 
på ytterligare sex månader. Från Ömsesidiga.Försäkringsbolaget Suomi
Salama har kraftverksbolaget beviljats ett lån om 100.000 mark på 
12 år med 8, 5 % ränta. Öv:rig finansiering har tillsvidare icke kunnat 
uppbringas och kan sålunda i detta skede inte definitivt anges. 

I 

För att underlätta möjligheterna till lån och stärka ställningen 
på lånemarknaden kommer kraftverksbolaget även att föreslå dels höj
ning av aktiekapitalet och dels fusionering av elproduktions- och 
distributionsföretagen på Åland. Det skulle vara till fördel för fi
nansieringen av de stora investeringarna om man för elkraftsf örsörj
:rdngen kunde uppträda såsom ett enda företag och icke såsom nu kon
kurrera om lånen, vilket synbarligen skapar en viss förvirring hos 
Presumtiva finansiärer. 



- 2 -
Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen 

att Landstinget måtte bemyn:liga land

skapsstyrelsen att utan krav på motsäker
het men i övrigt på av landskapsstyrelsen 

fastställda villkor bevilja Ålands Kraft
verksaktiebolag särskilda landsk1psgarantier 

såsom proprieborgen till säkerhet för l ån 

till ett högsta belopp om 6.500.000 mark 

som upptages för investeringar till säker

ställande av elkraftförsörjningen på Åland 

samt för uppfyllande av för lånen ställda 

villkor så att garantierna beviljas före ut

gången av år 1971. 
Mariehamn, den 17 december 1970. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Isaksson 

Landskapskamrer 


