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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag om ställande av 

landskapsgarantier till säkerhet för lån 

som Ålands Elandelslag upptar för tryggan

det av landsbygdens elkraf tsförsör jning. 

Ålands Elandelslag har inlämnat en anhållan om landskapsgaranti 

omfattande ett lånebelopp om 2.000.000 mark. Anhållan avser 

garantier för nya lån som måste upptas för elkraftsnätets ut

byggnad och förstärkning och för fullföljande av amorteringarna 

på tidigare upptagna lån för utbyggnaden. Amorteringstiden för 

de under de senaste åren upptagna lånen är mycket kort och er

forderliga nyinvesteringar och amorteringar kan icke helt täckas 

med avskrivningar. Av andelslagets finansieringsplan framgår 

att de årliga låneamorteringarna utgör 12,5 procent medan av~ 

skrivningarna stiger till endast 6 procent. Av planen framgår 

att fortsatta investeringar icke är möjliga utan upptagande av 

nya lån eller höjning av strömpriset. 

Av planen framgår vidare att nyinvesteringarna i elnätet under 

åren 1976-1978 beräknas till 6,4 milj. mark och låneamortering

arna till 3,5 milj. mark eller totalt 9,9 milj. mark. Då i 

avskrivningar, anslutningsavgifter och byggnadsbidrag beräknas 

inflyta ca 5,1 milj. mark beräknas behovet av nya lån till 

ca 4,8 milj. mark. Detta innebär att anspråk på nya garantier 

utöver den som nedan föreslås kommer att ställas sannolikt 

under år 1977. 

Lånesaldot för av landskapet garanterade lån utgör för närvarande 

3.205.600 mark. Genom att de nya garantierna till stor del 

avser lån som upptas för finansiering av amorteringar på tidigare 

lån med kort amorteringstid beräknas g~rantibeloppen att samman

lagt icke vid något tillfälle överstiga 5.000.000 mark. 

Elandelslaget har icke i detta skede kunnat angiva från vilka 

kreditanstalter lånen skulle upptas och ej heller lånetiden. 
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Då investeringarna närmast ._avser tiden 1976-1978 föreslås 

garantierna av landskapsstyrelsen få tecknas för lån som tas 

före utgången av år 1979. Det ankommer därvid på landskaps

styrelsen att granska förutsättningarna för garantibevill

ningen liksom även lånevillkoren. Landskapsstyrelsen skulle 

även bemyndigas att medgiva amorteringsuppskov på grundval 

av i föreliggande och tidigare framställningar givna bemyn

diganden, om detta i varje särskilt fall kan anses ändamåls

enligt. 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt 

att Landstinget bemyndigar landskaps

styrelsen att utan krav på motsäkerhet 

men i övrigt på av landskapsstyrelsen 

fastställda villkor bevilja Ålands El

andelslag landskapsgarantier såsom pro

prieborgen till ett sammanlagt belopp 

av högst 2.000.000 mark till säkerhet 

för lån, som andelslaget upptar för 1
J 

tryggandet av landsbygdens elkraftsför~ 

sörjning, jämte räntor på lånen och 

övriga av lånen föranledda kostnader, 

sålunda att garantier får beviljas för 

lån, som upptas före utgången av år 

1979. 

Mariehamn, den 25 februari 1976. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

~~ 
V i c e l a n t r å d 

Finanschef ~~ 


