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Landskapsgarantier för lån år 1997
Kraftnät Åland AB är ett 100 %-ägt dotterbolag till Ålands Kraftverk AB. Bolaget har
genom verksamhetsöverlåtelse övertagit elnätverksamheten från moderbolaget fr. ö. m.
1 januari 1997.
70-kV och 45-kV stamnätet, transformatorstationerna, sverigekabeln och 45-kV
ledningen till riket har överlåtits till Kraftnät Åland AB enligt bokföringsvärdena. I
proportio'n till de totala anläggningsvärdena i Ålands Kraftverk AB fördelas även
skulderna samt de ackumulerade avskrivningsdifferenserna för respektive anläggningsdel mellan moder- och dotterbolag.
Verksamheten i Kraftnät Åland AB har inletts planenligt från början av året och
resultatutvecklingen följer den budgeterade.

..

Kraftnät Åland AB har ett aktiekapital om 15.000 mark men detta kommer under våren
1997 att höjas genom en apportemission till Ålands Kraftverk AB motsvarande skillnaden mellan bokförda anläggningsvärden och skuldandel respektive ackumulerad
avskrivningsdifferens. Denna beräknas uppgå till ca 1,7 miljoner mark .
Bolaget genomför under år 1997 vissa större investeringar i stamnätet samt även de
inledande projekteringsarbetena för en ny överföringsledning Sverige-Åland.
Enligt budgeten för år 1997 är investeringarna:
1.000.000 mk
Bottenundersökning i Ålands hav
1.570.000 mk
Projektering av överföringsledning Sverige-Åland
446.000 mk
Transformationstation i Knutsboda för ÅVA
6.000 mk
Förstoring av Svinö stationstomt
342.000 mk
Ombyggnad av Godby station
816.000 mk
Modernisering av fjärrkontrollsystem
130.000 mk
Byte av arbetsf_9rdon
30.000 mk
Verktyg, instrument
TOTALT 4.340.000 mk
Enligt bolagets budget för år 1997 är avskrivningsmedlen totalt 2.896.000 mark medan
amorteringarna på långfristiga lån är 1.900.000 mark. Behovet av nya långfristiga lån
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beräknas till 3.939.000 mark. Efter avrundning är behovet av garantier för nya
långfristiga lån således 4. 000. 000 mark.
Med hänvisning till att Kraftnät Åland AB:s verksamhet utgör en infrastruktur för
elkraftsförsörjningen i landskapet Åland, vilken bedrivs utan vinstavsikt och i det
allmännas intresse, torde det vara angeläget, att genom ställande av landskaps garantier
för bolagets lånefinansiering, minimera bolagets lånekostnader.
Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt
att Lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen att utan krav på motsäkerhet men i
övrigt på av landskapsstyrelsen fastställda
villkor bevilja Kraftnät Åland AB landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett belopp
av högst 4.000.000 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 1998.
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