1973-74 Lt. -

Ls fram. st . n r 41.,. Fu.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 17 /
1973- 74 med anledning av la.ndskaps styrel sens frarns tilning t i ll Lan dstinget med
förslag om ställande av land sk apsgar an ti
t ill säkerhe t för lån, vilka Ål a nds el andelslag upptager för utbyggnaden av
elkraf tnätet på Åland .
Lands t inget har in begärt finansutskottets utlåtande över ovan
nämnda f r amställ ni n g. Utskottet,som i ärendet hört finanschefen Åke
·Bainberg och v erks tällande direkt ören för Ålands eland el slag, Ber thil
Andersson , får anföra följande.
Stamlinjerna om 45 kV och 70 kV, som byggts av Ålands ela.ndelslag ,
har nu ~vlÖf~Vts till Ålands kraftverks aktie bolag. Högspänni ngsled0
ni ngarna! där emot liksom elstationer förblir i elandelslagets ägo .
Det i framställningen nämnda bemyndigandet från år 1972 avseende
garantier för lån _till stamlinjenätet skulle därmed till återstående
del eller 1 . 750.000 mark upphöra att gälla . Även därförinnan för
stam.linjenätet stäl._ garantier, som ännu kvarstår borde enligt ut skottets mening regle:ras.
Utskottet , .har or:ifattat. nu före lagt förslag o:o garantier för
lån , SOL1 avser · elandelslagets högspänningsledningar OIJ 10 kV SarJt
elsta tioner .

Med

hänvi~ning

till det anförda får utskottet vö r dsamt föreslå
att Landstinget måtte bemypdiga landskaps ·
styrelsen att utan krav på motsä kerhet
men i övrigt på av landskapsstyrelsen
fastställda villkor bevilja P...lan ds elandelslag landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett sammanl a gt belopp av hö€:J3lt
2 . 000.000 mark till säkerhet för lån, som
andelslaget upptar för utbyggnaden av elkraftnätet på Åland , jämte räntor på lånen
och övriga av lånen för anledda kostnader ,
sålunda att garant i e r får beviljas för
lån,som upptas f öre utgången av år 1977.

Mariehanm , den
vä gnar :
enrik Gustafsson
sekreterare.
Närvarande i utsko ttet : or dföranden W len ,viceordföranden ~·
Jansson s amt ledamöter na Mattsson , Lundqvist och Fr.ibe-?tg'i-...
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