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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL-·

till Landstinget med förslag
om ställande av landskapsgaranti
till säkerhet för lån som Ålands
Kraf tverksaktiebolag upptar för
säkerställande av landskapets
elkraftsförsörjning.

NING

Landstinget bemyndigade den 29 april 1988 landskapsstyrelsen att
utöver tidigare godkända garantibelopp bevilja Ålands Kraftverksaktiebolag landskapsgarantier till ett belopp om högst 9.500.000
mark till säkerhet för lån som bolaget upptar för tryggande av
landskapets elkraftsförsörjning. Garantierna fick beviljas för
lån som upptogs före den 31 maj 1989.
Under åren 1988 och 1989 har landskapsstyrelsen beviljat kraftverket nya lånegarantier för 8.514.453 mark. Av bemyndigandet har
sålunda 985.547 mark ej utnyttjats.
Det oguldna kapitalet på lån med landskapsgaranti uppgick enligt
bolagets uppgifter till 20.912.928 mark vid utgången av år 1989.
Under år 1990 planeras följande investeringar:
Kraftverket
nytt dieselkraftvärmeverk
inklusive reservdelar för
12.000 timmars drift
rivning av ångkraftverk
inklusive asbestsanering
ändringar och ombyggnad av
ställverksanslutningar och
lokalkraf tsystem
anslutningsledningar till
fjärrvärmesystem
ombyggnad av bergrumlager
med cisterner
värmeackumulator
instrument, mätutrustning
verktyg, maskiner och övrigt

41.460.000 mark
600.000 mark
766.000 mark
295.000 mark
1.120. 000
4.460.000
55.000
40.000

mark
mark
mark
mark

48.796.000 mark
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Ledningsnätet
45-kV ledning Brändö-Gustafs

10.615.000 mark

transformatorstation i Brändö
beställningsrat 35 %

500.000 mark

Godby station (från 1989 kvarvarande arbeten)

71.000 mark

mindre arbeten och installationer

54.000 mark

11. 240. 000 mark

Kontor och kommunikation
datorer

20.000 mark

inventarier

52.000 mark

telekommunikationsutrustning

24.000 mark

96.000 mark

100.000 mark

100.000 mark

Fordon
arbetsmaskin

60.232.000 mark

---------------Av totalsumman beräknas 57.245.000 mark förfalla till betalning
under år 1990 och den resterande delen under år 1991.
Kraf tverksaktiebolaget har i

sina kalkyler beräknat att för

utbyggnaden av 45-kV ledningen mellan Brändö och Gustafs Kyrkby
beviljas ett bidrag om 9.553.000 mark och för utbyggnaden av
dieselkraftvärmeverket 24.300.000 mark.
En förhöjning av aktiekapitalet har godkänts av ordinarie
höststämman 1989, vilken kommer att tillföra bolaget ett betalt
nettotillskott om 7.900.000 mark. Beslutet skall enligt bolagsordningen fastställas av en extra bolagsstämma.
Under förutsättning att aktiekapitalförhöjningen genomföres och
med beaktande av de gjorda antagandena om erhållande av bidrag,
visar bolagets likviditetsplan ett behov av att nya långfristiga
lån upptas under år 1990 till ett belopp om 14.100.000 mark.
Därutöver kommer under våren 1991 att uppstå ett ytterligare
behov av nya långfristiga lån om ca 3.000.000 mark som härrör
från de under år 1990 gjorda investeringarna.
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I

oktober 1989 har även upptagits ett pensionspremieåterlån om

548.785 mark för vilket bolaget ställt en bankgaranti som
säkerhet och som torde kunna ersättas med en landskapsgaranti.

Det totala behovet av garantier för nya långfristiga lån beräknas
således till 17.648.785 mark eller avrundat till 18.000.000 mark.

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt
att

Landstinget

bemyndigar

landskapsstyrelsen att utan krav på
motsäkerhet men i

övrigt på av

landskapsstyrelsen fastställda
villkor bevilja Ålands Kraftverksaktiebolag utöver av Landstinget
tidigare godkända garantibelopp,
landskapsgarantier såsom proprieborgen t i l l ett belopp av högst
18.000.000 mark till säkerhet för
lån,

som

bolaget

upptar

för

tryggande av landskapets elkraftsf örsörj ning samt för uppfyllandet
av för lånen ställda villkor; samt
att garantierna får beviljas för
lån som upptas

före den 31 maj

1991.

Mariehamn den 4 januari 1990

L a n t r å d
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