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1977-78 Lt - Ls framst . nr 14 - Fu .
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 6/1977-78
med anledning av landskapsstyrelsens framställning med förslag om utverkande hos
ålandsdelegationen av extra ordinarie anslag
för landskapets elkraftsförsörjning .
Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt finansutskottets
\,,

utlåtande.
Utskottet har hört lantrådet Alarik Häggblom och verkställande direktören
i Ålands kraftverksaktiebolag, diplomingenjören Erling Gustafsson . Utskottet har intet att invända emot förslaget och får vördsamt föreslå
att landstinget måtte ingå till ålandsdelegationen med framställning om utverkande
av extraordinarie anslag om 7. 940.000 mark
för landskapets elkra±tsförsörjning i den
lydelse landskapsstyrelsen föreslagit .
Marieharnn den 9 januari 1978

J

I

or

ör an

'/J,11Jv1 _____
enrik GUStaf sson
sekreterare .

Närvarande i utskottet:ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf
samt ledamöterna Olof Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderiund.
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frän Ålands landsting.
Ålands elkraftsförsörjning sköts för närvarande av Afands Kraftverksaktiebolag, san är ett allmännyttigt företag ägt av ·Mariehanms stad
(SO\), Ålands landskapsstyrelsei (35,1 \),Ålands Elandelslag (4,5 \)
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åländska landskonmunerna {tillsanmans 9 ,9 \) , Ålands Producentf"rb
(0,3 ~) och SvartStnara transfonnatorbolag {O,l i) . Aktiekapitalet år
900. (XX) mark fördelat på 9 .000 aktier. Bolai;ets ändamål är enligt bala sorclningen "att på allmännyttig bas och utan vinstavsikt samt enligt
ekonomiska principer bygga och driva för landskapet Alanrs el försörjnin
tillräckliga och ända~lsenliga k-raftkällor, ävensom att vid behov från
andra strömalstrare inköpa råström för 1-raftförsörjningsområdet s t
upprätthålla anläggningar för rd.kraftens distribution" .
Cl e

Bolaget säljer råkraft till enhetligt pris åt Hariehamns struls elverk
och Ålands Elaudelslag för deras respek"tive distributionsområden. För
Kökar konm.ms del har särskilt fastställts, att råstr öm skall säljas till
Ålands Elandelslag i mätningspunkt in<r.t kamnunen till sarrma pris som i
övriga rnätningsµm.kter .
Elförbritlmingen i landskapet.

Elförbrukningen på Ålund har ökat kraftigt sedan bolagets till
t på
1950-talet. Under Ålands Kraftverksaktiebolags första verksamhetsår 1958
var elkraftförsäljningen 5449 Ml'lh och högsta bclastningstoppen 2 ,O • Ar
1976 var elkraftförsäljningcn 72334 MWh och belastningstoppen 16,1 ~.
Bolagets verksamhet inleddes genan att inköpa det gamla uieselkraftver et
om 2,5 ~l'l effekt av Ma.riehamns stad. Ar 1959 färdigställdes första
len
av ångkraftverket, .vars effekt var 3 Mh" och år 1964 anskaffades en ny
ångpanna så, att effekten kunde höjas till 5 .~. Under åren 1964 .-; .1966
b lev behovet av reservkraft akut och i början av år 1967 togs en gasturbin
an. 11 MW i drift för att säkerställa elförsörjningen. År 1969 T'låste
lasteffekten höjas genom att anskaffa en begagnad ångturbin, vårig n
ångkraftverkets effekt steg till 3 Hl'l. Under början av 1970-talet t og
utredningarna 0111 fjärrkraftöverföring en mera konkret fonn och år 1973
kunde en 70 kV sjökabel från Sverige tas i drift med en överföringska citet om c. 35 t 1. På grund av försening med detta projekt måste dieselkraftverket kanpletteras med en ny 2,5 H\ii dieselgenerator. I och med fjärrkraftöverföringen har kraftverkets maskinpark fått en viktig roll s toWoch reservkraftsag.,,<YTegat.
Ålands Kraftverksaktiebolag har även sedan år 1969 deltagit i utbyg
en
av ett 45 kV transmissionsnät med elstationer och år 1973 inköpte bolaget
detta nät i dess helhet. Under år 1976 har detta nåt kompletterats
en
45 kV ledning från Lll!Yparland till Sottunga.
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Kraftutbyggnaden har finnnsierats htM1dsakligen med lån och e.o:anslag ur statsme<lcl. De egna medlen, d .v. s . avskrivningarna har 1
rt tt räckt till
rte~ingar på de långfristiga lånen. De ackusto se
•
• •
" kidli . orts i
nulcrade investeringarna och deras f l.Ilans1erlllg har as
ggJ
•
tabell i bilaga 1 . E. o . an -,lagen har varit nödvändiga för_att_ä~en pa
Afand kunna hålla elkraftens pris och kvalitet på en skälig mva .
Kraftpriserna.
De gentemot ~arieharillls stad och Alanls El andel slag debiterade kraftavgifterna är för närvarande utom elskatt:
180 mk/kW år

aktiv effektavgift
dagenergiavgift
nattenergiavgift

11,15 p/kWh

7,40 "

· ti· 11~~r
Den taxa Imatran ''
voima
~ för förbrukare av sanina storlek som.
elverken på Aland är tariff Tl i tariffsystem H/73 . Då g~lande värden för bränslepris h-23,7 och för partiprisindex

T=650

tillämpas

blir avgifterna följande:
fast avgift per köpare med en m!itpmkt
fast avgift per tilläggsmätp.mkt
fast tilläggsavgift per 10 kV mät1unkt
aktiv baseffektavgift
ak'tiv toppeffektavgift
tilläggseff ekt vid 10 kV mätning
basenergiavgift
toppenergiavgift

192 . 525 rrlk/år
46 . 594

"

17 . 400 "
228,5 ok/kli år

122,4 "
10,l "
7,78 p/k.Wh
16,50 "

Då ett elverk köper all elkraft från Imatran Voima beviljas S i rabatt .
·
b e t r aktas ett kraftköp av -~ia.rieharnns stads
För j ärnförelse av med.elpriserna
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- och toppenergi

95 \

34 • 200 . (()()

"

s\

1. 800 .CXX>

- dagenergi

75 \

27 .ooo.cx:o

"

- nattenergi

25 \

9 .CXX>. 000

D
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underlag för fr tidsbedömningar har en rognos för effektbehovet
under hela 19 __ _alet uppgjorts och framgår av bilaga 2. Tillväxten
under de första åren är uppskattad till c. 12 t och senare till J %
Jier år. Som bilaga 5 medföljer Kraftverksbolagets långtidsplan för
åren 1977-1992 och som bilaga 6 , onos kontrollber~.kning av långtidsplanen.
Som

Kravet på elförsörjningens kontinuitet är på Åland liksan på andra
ställen absolut. Kravet på produktionsreserv brukar fol'J'!IJleras så,
att reserven skall ersätta ett bortfall av den största produktionsenn
beten. För Ålands del är den största produktionsenhetcn" kraftöverföringslänkcn från Sverige och den erfordcrliga reserven är då Sar!l!la
som hela effektbehmtet. Kr f tverkct har en total kapacitet a.:i c . 24 . n'l,
varav 8 ~1\1 utgöres av ångkraftverket med starttid på ett dygn och 16 in'
av gasturbin och dieslar ~ starttid under 5 nim.Jter. Ett bcsttende
fel i någon av fjärr"v-erföringens delar <lå effektbehovet översti~Tcr
16
medför effekt- r ansonering under det första dygnet . Effckt:cn beräknas överstiga 16
under
250 tilllnar
1200 timmar
2600 ti.LF.ar
3500 tim:nar

år 1977 med toppeffek-ten 19 1 'l

år 1978 med
år 1979 med
år 1980 med

-"-"-"-

22 "
25 "
28 "

Elförsörjning kräver reservkraft .
För att trygga ev kontim.terlig elförsörjning utan ransonering borde
en ny reservkraftsenhct installeras hösten 1978. Hösten 1979 är allra
senaste tidp.mkt, ty då överskrider efffektbehovet sannolikt också 24
?cn'f gränsen.
Reservkraftsaltemativ ..
Kraftverket har i bifogade lån~idsplan undersökt olika reservla'aftsal temativ. Ett alten1ativ är att anskaffa ren reservkraft med så låtit
ansl·affningspris per enhet som möjligt. Lösningen blir då en så stor
gasturbin san ryms i systemet d.v. s . c . 20 - .2. Jfll uch den är avsedd
att användas uteslutande ' id störningar.
I[

pris rna i SVi

,1

St at ens Vattenfallsverks i Sverige kraf~taxa illllehåller även en effektavgift om c . 140. 0JO mk/MW år och närmare tierälmilli.,ar visar a tt bety-

lr

dande inbesparingar kan göras genom att aaftverket självt producerar

belastningstoppama. Dessa inbesparingar motiverar anskaffning av en
reservkraftsenhet av sådan typ och storlek att den S3Ilti<ligt kan användas
för produktion av belastningstoppar. Lösningen blir d.'1 en med tung
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svenska ink6pspriset och försnJ.jninqspriset på f inltl.n<lsk ni
fram till år 1982 och blir obetyJligt från ~r 1983. lin aru
het, som i riket pressar nor försfUjnin

spr~set

,_
•

i.lr den

r på a
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till
c. 22 p/k 1h år 1987, d.v. s . till en förd
1"
. tran o·
1pri • ·
Investcri.ngspris ma har antagits stiga med 3 \ per år 1 - om drift~
k-os ndcni.a. Den pr ra f inansieringsk lan är liln. Amorteringst d •
har antagits till 8 år och rihJtan till 10 \ . Enbart Umefinnnsier
1 der dock Sll< bt till ett helt 0.1.öjli rt finansior .-.ll1gc
rt r·
r s
överst· er holagets avskrivningsut
redan fra.n bfrj n
nv 19
talet
into krnftpris t v!1scntligt höjs, vil · t inte
v~rt . I'ör att llll<.l rl .t;.i finansiering
och för att stärka bola') t
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, aftveT

lit t fl>rc de e ·ono s · svarighetcrrm ef er lr 1982 borde akti pi lct höjas med l,S rrilj.. år 1978 oc _ nlC<l 2,7 .milj . ~år 19Sl .
dessa aktiekapitalsförhöjnin ar kan dock inte probl t lö s u
endast fr lyttas
1 ågot år . Det !1r darför n&:lvttndigt att
hål.les äve \ i fo
av bi<l:ra ur .o.nnslag. I de förtsatta bcrU:k1 · ~ rna
har ru:itagi ts • tt SO \ .av inv st riry1arna i di selkraftV'J
rk 1. 1
od1 gasturbin 1981 km erhållas s
bidra~ .
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Trots antagancl na o nytt ti pital och idra ur o.o. ansl g n
n onstatcra, att ytterligare tg r·er st vidtas år 1 ·,ty eft r
ningen av nytt .kraftin1 psko trakt blir årskostna ma
s
re ful istllkterna och bolaget ftår
förlust utan avskr vningar .
r tt
.undvika Jctta har -raftförsäljningspriset antagits stig
c.
1983 för att dlireftc·r igen vtlxa jili . t . Detta är inte en önskvärd u ch.ling och andra åtgrtrder bör non- ant utredas.
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