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Ls framst. nr 47.
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till
Landstinget med förslag om ställande av
landskapsgarantier till säkerhet för lån
som Ålands Kraftverksaktiebolag upptar
för säkerställande av landskapets elkraftsförsörjning.

Landskapsstyrelsen har sedan tillkomsten av Ålands Kraftverksaktiebolag på grundval av landstingets bemyndiganden beviljat bolaget i
olika sammanhang landskapsgarantier för lån som upptagits för säkerställandet av landskapets elkraftsförsörjning. Storleken av dessa
ansvarsförbindelser utgjorde per 31 december 1977 13.784.074,33 mark.
Vid samma tidpunkt utgick bemyndiganden från landstingets sida om
tecknande av garantier för ytterligare ca 3,5 miljoner mark. Anledningen till att landskapsgarantimöjligheten inte tagits i

anspråk

har varit bl.a. svårigheten att erhålla lån.
Kraftverksaktiebolagets kapitalbehov
Kraftverksaktiebolagets behov av landskapsgarantier bestämmes av de
stora investeringar som måste genomföras under åren 1978-1980. Den
största investeringen utgöres därvid av anskaffningen av ny reservkraft i

form av en diesel med spillvärmeåtervinning, som beräknats

kosta 15.000.000 mark. Av nämnda investering beräknas dock 7.000.000
mark kunna erhållas som e.o. statsbidrag, varför 8.000.000 mark
måste finansieras på annat sätt. Vidare skall under ovan angivna
år byggas elstationer i

Norrböl~ Mariehamn~och

i Sund för samman-

lagt 3.000.000 mark. För byggandet av nytt hus för kontrollrum och
administration, inklusive utrustning erfordras 2.000.000 mark. På
grund av att amorteringstiden på de lån bolaget erhållit under
senare år har varit synnerligen kort kan

amort~ringen

icke finansidelvis
eras med bolagets egna medel utan måste ske/genom en nyupplåning.
Denna nyupplåning beräknas till 3.000.000 mark. För mindre icke
specificerade investeringar beräknas åtgå ca 1.000.000 mark,

som

skulle finansieras med s.k. pensionspremieåterlån.
Man kan konstatera att kraftverksaktiebolaget icke har möjlighet
att finansiera sitt nödvändiga utbyggnadsprogram med egna medel,
icke ens genom att genomföra en

rimlig

förhöjning av ström-

priset, och att en upplåning är nödvändig. Då långivarna därvid
anser att landskapsgaranti bör ställas för lånen och en sådan även
är fördelaktigast för kraftverksaktiebolaget anser landskapssty-
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relsen att garantier bör ges med hänsyn till bolagets samhällsnyttiga verksamhet. Bolagets verksamhet som producent av elkraft
är i

stort sett densamma som Imatran Voima Oy:s,

som stödes av

staten på olika sätt, dels genom statsgarantier och dels med aktiekapital. I detta sammanhang önskar land skapsstyrelsen framhålla att
landskapsstyrelsen på vissa villkor erbjudit sig att teckna nytt
aktiekapital i bolaget vid en eventuell höjning av aktiekapitalet,
men att en majoritet av bolagsintressenterna icke godkänt villkoren.
Geno m ett aktiekapitaltillskott skulle garantibehovet ha minskat.
Åtgärden skulle även ha inverkat sänkande på strömpriset.
Kraftverksaktiebolagets behov av landskapsgarantier för åren
1978-1980 är följande:
1 • Lån för ny reservkraft

8.000.000 mark

2. Lån för elstation i

1.500.000 mark

J.

Norrböle

Lån för elstation i Sund

1.500.000 mark

4. Lån för byggande av nytt hus för
kontrollrum m.m.

2.000.000 mark

5 . Nya lån för amorteringar

3.000.000 mark

6. Premieåterlån för diverse investeringar

1.000.000 mark
17.000.000 mark

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen
att Landstinget bemyndigar landskapsstyrelsen
att utan krav på motsäkerhet, men i

övrigt på av

landskapsstyrelsen fastställda villko :t) bevilja
Ålands Kraftverksaktiebolag, utöver av landstinget tidigare godkända garantibelopp, landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett belopp av högst 17.000.000 mark till säkerhet för
lån som bolaget upptar för tryggandet av landskapets elkraftsförsörjning samt för uppfyllande
av för lånen ställda villkor; och
att garantierna får beviljas för lån som upptas före utgången av år 1980.
Mariehamn, den 11 april 1978
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