
1973-74 Lt. - Ls framst.nr 42 - Fu. 

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 15/1973-

.74 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till Landstinget med förslag 

om ställande av landskapsgarantier till 

säkerhet för lån som Ålands Kraftverks

aktiebolag upptar för säkerställande av 

landskapets elkrafts försörjning. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över ovan 

nämnda fr81.l1ställning. Utskottet~ som i ärendet hört verkställande 

direkt ören i Ålands kraftverk sakktiebolag ,, Erling Gustafsson, får 

anföra följande. 

Reservkraft. I enlighet med ut byggnadsplanern,a för säkerställande 

av elkraftförsörjningen i landskapet kunde den s.k. sverigekabeln 

tas i bruk under år 1973. Landskapet erhåller nu den huvudsakliga 

elkraften genom kraftöverföring via denna kabel. För eventuella stör

ningssi tuationer förutsatte planerna även upprätthållande av reserv

kapacitet inom :landskapet. Denna skulle i stort motsvara normal tör

brukning. Reservkapaciteten skulle även kunna användas för återleverans 

till Sverige och utnyttjas vid toppbelastningar inom landskapet. Sist

nämnda har även plan enligt kunnat ske och därigenom har ernåtts bättre 

ekonomi än om all ström i d.v. s~J\111fälliga toppar 1 skulle tas genorJ 

sveri gekabeln. 

Reservkapaciteten i fråga om utrustning är för dagen relativt till

fredsstäliande. Reserven utgörs av kraftverkets tidigare anläggnin;&r 1 

där gasturbinen om .11 JVJi;iJ i avseende å reservkraften är en av de vik

tigaste. 

I fråga om bränsleförsörjningen föreligger för närvarande möjlighet 

att lagra bränsle för drift av gasturbinen under högst en vecka vid 

full belastning. För att undanröja'denna svaghet i beredskapen färdig

ställs som bäst ett lager för c. 5.000 m3 gasturbinbr:änsle. Denna 

bränslemängd säkerställer driften för en tid om två månader. Bered

skapen för störningar skulle därefter kunna be:tecknas som god. 

ElkonsUL:ltionen väntas dock ,öka fortsättningsvis i relativt snabb 

takt. För att upprätthålla d'en tänkta reservkapaciteten i förhållcinde 

till förbrukningen räknar Ålands kraftverksaktiebolag med att kapa

citeten måste utökas någon gång åren 1976-1977. Formen för denna ut

ökning är ännu inte be stämd. 
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Stamlinjer. Stamlinjerna om 45 kV och 70 kV 9 som utbyggts av Ålands 

Elandelslag 9 bar nu överförts till Ålands kraftverksaktiebolag. Även 

den fortsatta utbyggnaden sker i kraftverkets regi. Det bör därför 

anses riktigt att landskapet på saruma sätt som elandelslaget tidigare 

för detta ändamål beviljades garantier nu ställer motsvarande säker

het till kraftverksbo~~gets förfogande för den fortsatta utbyggnaden. 

}l'usi onsfrågan. :Oen/elföretagen tillsatta ko:mrni tteu för utred-

ning av f.rägeställningarna kring en fusion. av de åländska elföret0gen 

har avgivit sitt slutbetänkande. Ärendet har behandlats i kraftverks

aktiebolagei:S direktion som erhållit förhandlingsfullmakter för kon

takterna med de två övriga parterna 9 Ålands elandelslag och Mariehamns 

stad. Betänkandet jämte skrivelse från direktionen har tillställts 

de berörda parterna med begäran om utlåtande. Ärendet kommer att be

handlas under vårens lopp och kraftverksaktiebolaget avser för sin 

del att därefter på bolagsstämma upptaga frågan för eventuellt vidare 

åtgärder. 

Finansutskottet har nu icke haft anledning att närmare diskutera 

frågan. Utskottet förutsätter att vederbörande instaniser genom nexunda 

utredriing nu har tillgång till tillräcklig information som underlag 

för sina ställningstaganden i ärendet. 

I de framställningar vilka utdelats till landstinget har av misstag 

lantrådet Alarik Häggblom upptagits såsom undertecknare. Lantrådet 

har på grund av jäv icke deltagit i beslutet och den originala fram

ställningen har därför också vederbörligen undertecknats av vicelant

rådet Sven Karlsson .. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget bemyndigar landskaps -

styrelsen att utan krav på motsäkerhet 

men i övrigt på av land skapsstyrelsen fast

ställda villkor bevilja Ålands Kraftverks~ 

akt:i.\?bolag lan c1s kaps garantier såsom proprie

borgen till ett sammanlagt belopp av högst 

5.450.000 mk till säkerhet för lån, som 

bolaget upptar för säkerställande av land

skapets elkraftförsörjning samt för upp

fyllande av för lånen ställda villkor; 

att icke utnyttjat garantibelopp 

1.900.000 mark, vilket hänför sig till 

lands tingets beslut ~v den 21 maj 1973, 
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får användas för de ändamål, som anges 

i fraaställning~ns motivering; och 

itt garant i erna får bevi ljas f ör lån, 

som upptas före utgången av år 1977 . 

Mariehamn, den 26 apri l 1974. 

Runar 

ordförande 1k/J /JA- ;:;--

ffe~:;k ~son 
sekreterare. 

Härvarande i utskottet: ordföranden Wi len , vic eordfö rand e:n Elmer 

Jansson samt l edamöterna Mattsson, Lundqvist och Friberg. 


