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1 a n d s k a p s s t y -

framställning till Ålands

landsting med förslag om ställande av
landskapsgaranti för Ålands Kraftverksaktiebolags lån.
Förbrukningen av elektrisk energi i landskapet har de senaste åren ökat
mycket kraftigt. Kraftverket levererade år 1967 20.936.565 kWh, vilket
utgjorde en ökning med 23,4

% från föregående år. Ökningen beräknas under '

de närmaste åren stiga i samma takt. Detta innebär att kraftverket redan
nu har otillräcklig kapacitet för att möta det ökade behovet av elkraft
i

landskapet. För att kunna trygga den framtida kraftförsörjningen finnes

olika alternativ till lösningar - bl.a. kabelöverföring från Sverige eller Finland - vilka för närvarande undersökes av Ålands Kraftverksaktie.,,·

bolag.
I

avvaktan på slutligt ställningstagande för att lösa kraftförsörjning- 1

en på sikt har dock Ålands Kraftverksaktiebolag för de aktuella behoven

I

tvingats att redan detta år genomföra vissa ombyggnader. Ombyggnaden innebär att till kraftverket anskaffas en begagnad ångturbin av samma typ som
kraftverkets nuvarande turbin och av sådan storlek att kraftverkets nuvarande pannkapacitet tillfullo utnyttjas samt att till den nuvarande turbinen anskaffas ett nytt skovelsyst2m för ernående av högre effekt och
bättre ekonomisk belastning ävensom förstoring av turbinsalen. Ångkraftverkets kapacitet ökar därmed från 5.000 till 9.000 kilowatt. Ombyggnaden
beräknas kosta c. 900.000 mark.
Då kraftverksaktiebolaget icke kunnat erbjuda tillräckliga säkerheter
har bolaget anhållit om att landskapet såsom tidigare ställer erforderlig
borgen för lånen. Bolaget har tills vidare fått löfte om lån från särskilda försäkringsbolag. Lånen löper med ränta 8, 1/4 - 8, 1/2 r : :;·::-!:
~.~ "'.\ 10 ·- 17 å r.

l :~ neti

Med beaktande av betydelsen av en säker och kontinuerlig elkraftför3Örjning föreslår landskapsstyrelsen
att Landstinget måtte bemyndiga landskapsstyrelsen att utan yrkan på motsäker het, men i övrigt på av landskapsstyrelsen 1
fastställ d a villkor. bevilja särskild garanti till säkerhet för betalning av lån '
som för ombyggnad av kraftverket upptages'
av Ålands Kraftverksaktiebolag till ett
sammanlagt belopp om 900.000 mark jämte
övriga vid lånen fästa villkor.
Mariehamn, den 29 augusti 1968 .
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