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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Landstinget med förslag
om ställande av landskapsgaranti
till säkerhet för lån som Alands
Kraftverksaktiebolag upptar för
säkerställande av landskapets elkraftsförsörjning.

Landstinget bemyndigade den 9 januari 1985 landskapsstyrelsen
att utöver tidigare godkända garantibelopp bevilja Ålands Kraftverksaktiebolag landskapsgarantier till ett belopp om högst
9.000.000 mark till säkerhet för lån som bolaget upptar för
tryggandet av landskapets elkraftsförsörjning. Garantierna
fick beviljas för lån som upptogs före utgången av år 1985.
Under år 1985 har landskapsstyrelsen beviljat kraftverket nya
lånegarantier för 7.440.049 mark. Av bemyndigandet har sålunda
1.559.951 mark lämnats outnyttjat,

~ilket

till största delen

beror på att tungoljelagret inte utökades som beräknat med
2.000.000 mark emedan den nya cisternen inte blev färdig under
året.
Vid utgången av år 1985 är lånen med landskapsgarantier sammanlagt 17.342.022 mark.
Under år 1986 pågår och planeras följande investeringar:
Fjärrkontroll

2.297.000 mark

Transformator vid kraftverket

1.545.000 mark

Ledning kraftverket-Norrböle

595.000 mark

Nya ledningsskydd

215.000 mark

Reaktorer

180.000 mark

Diverse på elstationerna

172.000 mark

Fastighetsreservering

292.000 mark

övriga små investeringar

379.000 mark
5.675.000 mark

- 2 Då den nya tungoljecisternen som byggs blir färdig sommaren
1986 bör bränslelagret utökas för 3.500.000 mark.
Finansieringsbehovet är sålunda 9.175.000 mark.
Då driftsresultatet efter räntor och amorteringar år 1986
väntas bli 600.000 mark, de för närvarande stora kontanta
tillgångarna minskas med 2.700.000 mark och de korta skulderna ökar med ca 1.000.000 mark beräknas behovet av nya
långfristiga lån under år 1986 bli högst 5.000.000 mark.
De närmaste årens investeringar beräknas bli
1987

3.000.000 mark

1988

500.000 mark

1989

500.000 mark

Ar 1987 byggs en elstation i Kumlinge och en ny transformator
anskaffas för Svinö elstation. Därefter är 1980-talets investeringar små och spridda på mindre nyanskaffningar. En eventuell rökgasrening på kraftverket har inte beaktats.
I dessa planer har inte beaktats den 45 kilovolt kabel som
kan bli aktuell mellan Kumlinge och Lappa om bidrag för ändamålet erhålles. Kraftverkethar anhållit om 3.400.000 mark anslag för detta och samtidigt anhållit om tilläggsanslag för
Sottunga-Kumlinge ledningen om

1~785.000

mark. Dessa bidrag

torde tidigast kunna erhållas år 1987 och de påverkar således
inte lånebehovet under år 1986.

Hänvisande

till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vörd-

samt
att Landstinget bemyndigar
landskapsstyrelsen att utan
krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsstyrelsen
framställda villkor bevilja
Ålands Kraftverksaktiebolag
utöver av Landstinget tidigare
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godkända garantibelopp, landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett belopp av högst
5.000.000 mark till säkerhet
för lån, som bolaget upptar för
tryggandet av landskapets elkraftsförsörjning samt för uppfyl landet av för lånen ställda
villkor; samt
att garantierna får beviljas
för lån som upptas före den 31
maj 1987.

Mariehamn, den 7 mars 1986.

L a n t r å d
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Dan E Eriksson

