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Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget bemyndigar Jandskapsstyrelsen att på 

fastställda villkor bevilja Ålands Kraftverksaktiebolag landskapsgarantier till ett belopp 

av högst 6.700.000 mark till säkerhet för lån för tryggande av elkraftsförsörjningen. 

Vidare infonnerar landskapsstyrelsen lagtinget om framtida behov av ny s.k. 

Sverigekabel alternativt anskaffning av annan kapacitet för elkraftsförsörjning. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag vad gäller landskapsgarantin och 

förhåller sig därtill positivt till tanken på en framställan om beviUande av extra ansiag 

för Sverigekabeln eller dess alternativ. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Utskottet har inget att invända i fråga om beviljande av landskapsgaranti för nya 

långfristiga lån och föreslår därför att lagtinget bemyndigar limdskapsstyrelsen att på 

i framställningen föreslaget sätt bevilja Ålands Kraftverksaktiebolag garantier såsom 
proprieborgen till ett belopp om högst 6.700.000 mark. 

I framställningen redogörs för framtida behov av ny överföringsledning mellan Sverige 

och Åland alternativt anskaffning av annan kapacitet för elkraftsförsörjning. 

Investeringsbehovet beräknas uppgå till ca 240 miljoner mark. Enligt 

landskapsstyrelsens uppfattning bör landskapet för att finansiera en investering av den 

storleksordningen framställa ett äskande om extra anslag i enlighet med 

självstyrelselagens 48 §. 

Enligt självstyrelselagen kan extra anslag beviljas för osedvanligt stora engångsutgifter 

som inte rimligen kan finansieras med landskapets budget. Med beaktande av att 

utgiften för en investering för tillgodoseende av landskapets långsiktiga 

elanskaffningskapacitet är att betrakta som en engångsutgift samtidigt som den 

uppskattade kostnaden skulle motsvara en fjärdedel av hela landskapsbudgeten, delar 

utskottet landskapsstyrelsens uppfattning att ett äskande om extra anslag är motiverat. 

I framställningen redogör landskapsstyrelsen vidare för att det med beaktande av 

möjligheterna för att tillföra eget kapital för investeringen och med beaktande av den 



- 2 -

internationella utvecklingen med separering av ansvaret för kraftproduktion och 

distribution, kan vara ändamålsenligt att bilda ett separat bolag för ägande och drift av 

stamnäteL Utskottet delar även här landskapsstyrelsens uppfattning och konstaterar 
därtill att ett särskilt stanmätsbolag också är till fördel vid en framtida utbyggnad av 

vindkraftanläggningar i landskapet. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 15 april 1996 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund och verkställande direktören 

för Ålands Kraftverksaktiebolag Henning Lindströrn. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Göran Bengtz, vice 

ordföranden Lasse Wiklöf samt ledamöterna Gustafsson, Rothberg och Sjölund. 

U1'SK01TETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 23 april 1994 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen att utan 

krav på motsäkerhet men i övrigt på av 

landskapsstyrelsen fastställda villkor bevilja Ålands 

Kraftverksaktiebolag, utöver av lagtinget tidigare 

godkända garantibelopp, landskapsgarantier såsom 

proprieborgen till ett belopp av högst 6. 700.000 

mark till säkerhet för lån, som bolaget upptar för 

tryggande av landskapets elkraftsförsörjning samt 

för uppfyllandet av för lånen ställda villkor samt 

att garantierna får beviljas för lån som upptas före 

den 31 maj 1997. 

Göran Bengtz 

Susanne Eriksson 


