
Framst.nr 26/1973. 

J!'Tl'TAHSUTSKOT TETS betänkande nr 15 /1972-73 

med anledning av Ålands landskapsstyrelses 

frarn.s tä llning ti 11 lllan ds lands ting u ed för

slag oill stä llande av landskapsgaranti till 

s ;i.kerhet för lån 9 vilka J~lands Kraftverks

aktiebolag upptager för investeringar till 

säkerställande av elkraftförsörjningen i 

landskapet .Åla11 d. 

l'iJ:ed anledning av ovannämnda fram.ställning 9 varöver landstinget in

begärt finansutskottets betänkande f å r utskottet 9 som i ärendet hört 

ingenjör K. Lönngren från Finlands Elverksförening och t.f.verkställan

de direktöre11 för Ålands Kraftverksaktiebolag 9 Karl-Johan Edlund? här-

med vördsamt anföra följande. 

Den utredning 9 vilken påyrkades av lands.tinget vid behandlingen av 

landskapsstyrelsens framställning orn gar8l1tier för l å n avsedda att upp

tagas av 1lla.nds Kraftverksakt.Ebolag för investeringar under å r 1973 

(Nr 20/1973) och vilken utlovades till den 15 maj 1973 bar tillställts 

finans utskottet. Utre c1ningen bi fogas betänkandet. 

Enligt finansutskottets åsikt omfattar denna delutredning de 

i detta skede önskade uppgifterna. 

För fullföljande av uppdraget å terstår särskilt utredningen: av de 

juridiska aspekterna och en sawrnan skrivning .och utvärdering av de ldt

tills utförda utredningarna. Finlands I:lverksförening, som handhar. 

uppdraget har för sin del lmr2t slutföra detta under sommaren 1973. 
De åländska elföre tagen och den av dem tillsatta kommitten · för bearbet

ning av fusionsfragan torde cki.rför inom en snar framtid ba tillgång 

ti 11 ett sådant und erlagsmaterial att frugan kan vidare bearbetas. En

ligt finansutskottets bedömning borde redan till instundande höst ar

betet ha förts så långt att de beslutande instanserna har Eiöjlighet 

att taga pr lnci piell stä ll:ning ti 11 fusions frågan . 

De statsbidrag s om beviljas för elektrifieringen har i väsentlig 

grad avsetts för utjämning av e1tariffe rna mellan olika områden. Så som 

i Elverksföreningens utredning framhålles bör det därför vara skä l att 

detta beaktas 8.ven av landskap s:oyndigheterna i samband med disponeringen 

av de bidrag , so m beviljas l andsk apet i .form av extraordinarie anslag 

för elektri fieringen i landskapet. 

Oberoende av vilket beslut som f a ttas i fråga om en eventuell fusion 

har finans utskottet 9 av redan presterade utredningar och de d i skus si 011 er 1 

som förts me d sakkunniga under behandlingen av nu föreliggande och ti

digare framställningar om garantier för elförsörjningen 9 kommit till 

uppfattningen att el taxorna borde vara enhetliga för hela landskapet. 
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Utskottet 9 som i övrigt intet har a tt påminna i föreslå r vördsa.nt 

att ~andstinget bemyndigar landskapssty

relsen att utan krav på motsäkerhet men i 

övrig t på a v l andskapsstyrelsen fastst ä llda 

villkor b evilj a r Ålands Kraftverksaktiebolag 

sä rskilda landskapsgaran ti er så som proprie

bo rgen för l ä n till ett högst a bel opp om 

6. 100. 000 mark 9 som upptages för investeringar 

ti 11 s ä kerställande av el kr af tförsör jningen 

på Åland s am t för uppfylla nd e av för l å nen 

stä llda villkor? s a att garantierna beviljas 

före ut gången av å r 1 974. 
Mariehaw n 9 den 1 7 maj 1973. 

På fin911sutsk ottets vägnar~ 

~'_::::::.~- ~\=.,-~.__-
Ru 

ordförande 

. I. 

% /I~ 
Henrik Gustafsson 

sekreterare. 

Närvarande i utsk ottet ~ ordföranden Runar Wi l en 9 v ic eo:rdförand eD 

Elmer Jansson s amt ledamöterna Knut Mattsson? Erik Lundqvist och Sven 

Fri berg. 

~ ' ' ,., .. 
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ÅLAl\TDS KRAFTVERKS.AKTIEBOLAG 

UTBEDl'HlTG AHG.ÄENDE DE EKONOMISKA KONSEKVEN"SERNA AV EN SAIVIMANSLAGNING 

AV ELFÖRETAGEN PÅ ÅiiAND 

1. StatsbidJ:agens inverkan på elengrospriset för stad och landsbygd 

1.1 Hittillsvarande situation 

För elektrifieringen av landskapet Åland och för uppförandet av ett 

ångkraftverk bar år 1955 och 1959 beviljats samrilanlcg 4.005.000 mk. 

Av särskilt intresse i detta sammanhang är hur mycket statsbidrag er

hållits för kraftverksbyggets del och vilken var motiveringen för be

viljandet. 

Enligt Alands Kraftverksaktiebolag (ÅK) bokslut och årsberättelser 

har bolaget under perioden 1958-1969 erhållit totalt 2.558.000 rnk i 

statsunderstöd. Av detta har en del erhållits och använts för c:mslut

n ing savgif ter ti 11 Lounaies-SuoE1e11 Sähkö Oy och för byggandet av ka

belförbind els en ti 11 Kökar. För kraftverks bygget har använts c. 2 9 21 

tunk statsbidrag. 

Ur ha11dels- och industriministeriets l1tlåtande av den 12. 3 1959 

frai:Jgår att~ ristatsbidrag för kraftverket och elektrifieringen skall 

utga på basen av den åländska lands bygdens elektrif ieringsbehov ut

tryckt i antalet tariffenheter enligt saiurna principer som för övrigt 

ti llä:wpas i riket. 11 

Enligt det ovannämnda och de allmänna principerna för beviljai1det 

av statsunderstöd skulle alltså · ·:iven det belopp statsbidrag 2?21 Mmk, 

som använts för uppförandet av Alands Kraftverk? ha beviljats för att 

göra det möjligt att på den åländska land~bigden hålla ett läe;re:. e1JB>:2 

~n vad man utan statsbidrag skulle kunna göra. 

Det maximala värdet av statsbidragets priss[;tt3nde inverkan kan kal"-

kyleras på följande sätt: 

Hade inte statsbidraget erhållits hade långfristigt lån för 

motsvarande belopp måst upptas. Lånets ränta sättes till 8 'i~~ 

och aruorteringstiden till 15 år. Lånet aIJorteras med en 

annuitet av 11,7 %. 
För statsbidraget behöver ingen :ränta kalkyleras. Den kalk"yl

rnässiga avskrivningstiden kunde här sättas lika med anlägg~ 

ningens ekonomiska brukbarhets tid c. 20 år, men för analo

gj_ns skull användes även här avskrivningstiden 15 år. Den 

årl1g a fasta kostnaden är således 6 9 7 % av hela beloppet. 

Sldllnaden mellan de båda årliga kostnaderna är 5 7~; • 2, 21 

lVJrnk = 110.000 rnk. Då lika utförsäljningspris tillämpas mot 

IG 
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Mari ehanms stads El verk HSE och llands eland els lag AEA i 

del ar el verken jfurnt på fördelen; orn prisdifferentiering 

tilHiri1pas kommer en större de .. av reduktionen ÅEA till godo. 

Denna statsbidragsfördel kan räknas ha uppträtt under perio

den 1958·-1973. AEA~ s årliga el inköp har under denna period 

i medeltal varit c. 9 1 2 GWh. Den genomsnittliga skillnadei'l 

i inköpspris skulle ·pä detta sätt uträknad bli c. l i2 p/k\Jh. 

Härvid förutsättes att MSE och JrnA i mot aktieinnehav proport-loner

liga delar deltagit i satsandet av kapital och anläggningstillgångar 

vid gxundandet av ÅK och att JU( inte haft några speciella kostnader 

för landsbygdens del. rlot ett totalt htinföra:nde av statsbidragsfördelen 

ti 11 ÅEA talar bl. a. det faktuu: att ÅEA dragit nytta av att man kunnat 

bygga ett gewensarilt 9 större kraftverk för hela Åland. 

1 . 2 E'ram ti. den 

Sow av det tidj_gare nämnda f ramg,;:tr utgå!:_ nu (i dessa år) den period 

dL~ en statsbidragsfördel kan framräknas. I och med att statsbidrag för 

Sverigekabeln och starnlinjerna erhålles gan dock en motsvarande situa

tion uppkomma på nytt. J,_v Handels- och industriministeriets utlåtande 

av den 5. 10 1972 och av Ålands landskapsstyrels es framställning till 

Alands landsting Nr 4 7 /1971 framgår dock inte att det nu aktuella stats

bidraget skulle beviljas speciellt med tanke pil den åländska landsbyg

dens behov. 

Av total beloppet i 8, 5 lililj oner ml:: 9 skulle 2 9 0 Mink beviljas för 

starnlin jenätet på den åländska lands bygden. Ledningarna öster och norr 

om Ti:ngsbacka tjäi.1ar endast ÅEA (lednj_ngsavsnittet Tingsbacka-Svinö 

ev. undantaget). Den del av statsbidraget som ges för dessa ledningars 

del kan därför åtminstone inte motivera en prisdifferentiering till 

ÅEA 's fördel. 

Den del av statsbidraget som hänför sig till fjärrförbind el sele dn ing~ 

en Sverige-Tellholm-Ting sbacka-Mariehanm uppgår ti 11 c. 7 9 5 Mrn:tc. Orn man 

kunde anse att statsbidraget ges uteslutande för att understöda lands

bygdens f järranslutning kan följande pris differens ti 11 ÅEA 's fördel 

frarnräkm1s (se punkt 1.1). 

I stället för statsbidraget tages ett lån 1 rt'i.nta 9 %1 ainor

teringstid 10 tir 1 mi:;.1uj_tet 15 9 6 %. R:intevinsten blir (15 7 6 7; 
- 10 %) 7,5 Mrnk = 420.000 mk. J\EA's rnedelinköp under perioden 

1973 - 1982 bar kalkyerats td.11 c. 51 GWh. Prisdifferensen 

blir c. 098 p/i{wn. 
Beträffande hur stor del av denna statsbidragsfördel det är rätt och 

ämpligt att räkna landsbygden tj_ll del rnå framhållas att statsbidraget~ 
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enligt vår uppfattning 9 ege11tlige11 tilldelas landskapet i och landskapet 

kan därför självt 9 ino:o vissa grt~nser i uppställa direktiv för bic1rag"ets 

a;avti.ndning. 

2. Skillnaderna i distribution skostnader 12å landsbygden och i stadeg 

Ur de resultatkalkyler för perioden 1973-1982 som 1EA och JVISE upp~~ 

gjort kan följande skillnader i distri butionskostnader uträknas (pos-

terna E. G och I i resultatkalkylerna + 

1973 
Dis tr. kostn. AEA 

Spe c. dis tr. kos tn . ÅEA 

Dist.lrnstn. JViSE 

Spec.distr.kostn.MSE 

890 krnk 

3,60 p/k\Hh 

530 k:mk 

2 7 24- p/kWh 

Skillnad i specifika kostn.1 9 36 ,., 

Annoteras kan att~ 

överföringsförlustkostnaderna) 

1976 1979 1982 

1250 1680 2300 

3i21 

1300 

a)De specifika distri.butio:nskostnaderna borde egBntligen 

utriilrnas endast för vanliga lågspärmingskonsumenter.Detta 

har i.v:ite varit möjligt i denna utredning 9 men torde dock 

inte ha någon större inverkan på resultatet. 

b) De angivna distri 'butionskostnaderna gtiller för det fall 

att de båda elverken arbetar skilt för sig. Vid en sai:r1-

gång torde kostnaderna och även skillnaden minska något. 

c) Som en följd av att förbruknj_ngen stiger snabbare än 

distri.butionslrnstnaderna visar de specifika distributions

kostnaderna en fallande tendens. Denna utveckling är star

kast p'.i. lands bygden och diirför minskar kostnads skillnaden 

mellan landsbygd och stad. 

d) Då elprocluktionspriset visar en stigande tendens minskar 

distributionskostnadernas andel av det slutliga elpriset 

ytterligare . 

.2_. Ställningstagande till frågan orn samma eller olika elpriser i staden 

och på lands~x.e~!· 

Ett el verk tillämpar i allH1:~tnhet sru11111a försäljningstariffer i:nom 

hela sitt distributions område, lVfellan el verk .som arbetar i olika för-

hålland en vad beträffar förbrukar täthet 9 specifik förbrukning 9 geogra

fiska förhållanden m.m. förekommer dock större eller/mindre prisskill

nader. De senaste årens allmäi1na kraftiga förbrukningsökning 9 framför 

e.llt på landsbygden i har dock lett till att dessa pris skillnader märk

bart minskats. 
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Statsmakten har gen mu elektrifieringsunderstöd och övriga bidrag 

verkat för en utjämning av elpriserna i landet. I de av staten nyligen 

tillsatta kornri1i tteerna för revic1 ering av ellagen respektive utredning 

av eldistri butionens organisation är frågan om elprisernas olikheter 

föremål för starkt intresse. Finl8J:1ds Elverksförening s tariffkommi tte 

bar bl .a. rekommenderat att elverkens anslutningsavgifter i så ringa 

grad sorn möjligt borde vara avhängiga av konsumentens läge i förhållan

de till det befintliga nätet. Det finns således en rätt kraftig utveck

ling och strävan mot en allmän utjämning av elpriserna. 

0111 fusioneringen av elverken på lnand verkställes anser vi det na

turligt och rättast att tillämpa samma elpriser på hela Åland. 

Detta ruotiverar vi på följande si.:itt~ 

a)Skillnaden i distributionskostnader för ÅEA och lVISE är relativt 

sE1[1 och vis ar en sjunkande tendens. 

b) För landskapet har beviljats (och torde ännu beviljas) avseviirda 

statsbidrag. Sådana bidrag beviljas främst för att nedsätta elkostnader-

na på landsbygden. 

c) Ändamålsenlighets synpunkter 

Då s tadsbebyggels en vä:;~er över Mari eharnns nuvarande gräns er~ och 

då övriga tättbebyggda smnhällen (Godby) upp:rt;år är det svårt att upp

ri.i tthå11a en rättvis och ändamålsenlig uppdelning i tätorts- och lands

bygdsdj_stri bution. 

±_. Ka1lryl av de11 ekonomiska nyttan av en san1manslagnin g av el verk en på 

J1..1and. 

Det existerar inte nGtgo t rnatema tiskt samband mellan ett el verks stor

lek och dess specifika verk samhetsko stnader ~ Allmänt taget bar dock ett 

större el verk bättre förutsättningar att betjäna konsumenterna väl vad 

beti,.,;<.:,1ffar såväl elpris som kundserv:i.ce. 

Vinsterna av en sammanslagaing av el verken på Åland är till största 

delen sådana att de :Lnte kan resultera i någon omedelbar min slrning av 

konsm;:ienternas elavgifter. Vissa allmännu. antaganden beträffande kost

nadsutvecklingen kan dock göras. 

För det första kan man konstatera 9 att saim:nanslagningen som sådan 

inte resulterar i höj<J..a kostnader. 

Helt beroende av sammamlagningen finns det ett påtagligt behov av att 

höja elpriserna. Detta visar ÅEA ~ s resultatkalkyl tydligt. MSE kalkylerar 

nu rned en lägre ränta ::In vad staden själv betalar för sina lån. E:n änd

ring av kalkylräntan borde göras före varje jämförelse av elpriserna. 

Det finns även ett behov av effektivera vissa eftersatta verksamhetsfor·

mer såsom kundrådgi vning och installationsgranskning. Dessa åtgärder 

höjer elverkets kostnader? men endast ungefär hälften så rnycket?propor

tionell t sett, i det fusionerade el verket. 

i l 
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Kostnadsrec1ukti oner 

Kostnadsredu.ktioner kan framrälrnas i huvudsak endast för distri bu

tionsverksamheten. Kostnadsreduktionerna kan uppnås soD en följd av 

bättre effektivitet genoD specialisering samt genom bättre utnyttj

nj_ngstid för manskap och reds..ls:ap. 

Som följd av lli ttre nät- och arbetsplanering kan 2 ... 5 % av investe

ringarna i distributionsanläggningar inbesparas. Detta motsvarar 30 .•• 

75.ooc mk/år. 

I det stora el verket behöver rnan i genomsnitt nyanställa 1 person 

mindre per 2-årsperiod än i de tre el verken skilt för sig. Detta be

tyder en inbesparing av c. 25. 000 rnk de 2 första åren? 50. 000 rnk de 

d~irpå följande 2 2tren o.s.v. 

Vis sa övriga inbesparingar torde kunna göras i byggnadsverksamheten 

och driften? :men då det är svårt att uttala sig om deras storlek ute-

1:5.mnas de här . 

Sammanfatt-Dingsvis kan man sb::~ga? att till följd av samman slagningen 

kan under tioch'sperioden 1973-1982 i genomsnitt c. 125.000 mk/år 

in be sparas. 

Helsingfors, den 14. 5 1973 

FI ELANDS ELVERKSFÖRENING r. f. 

Företagsekonomiska avdelningen 

K. Lönngren • 


