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LAf\DSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 
Landstinget med förslag om ställande av 

landskapsgaranti till säkerhet för 18n 
som Älands Elandelslag upptar för tryg
gande av landsbygdens elförsörjning. 

Älands Elandelslag har inlämnat en anh8llan om landskapsgaranti för 
nya l&n om sammanlagt 4.000.000 mark. Anh&llan avser garantier för 
l&n som m8ste uppta~ för elkraftsnätets utbyggnad och förstärkning 
under &ren 1980-1981 och för fullföljande av amorteringarna p& ti

digare upptagna l&n för utbyggnaden. Amorteringstiden för de under 

de senaste &ren upptagna l&nen är kort och erforderliga nyinveste
ringar och amorteringar kan icke helt täckas med andelslagets egna 
influtna medel. 

Av elandelslagets finansieringsplan för &ren 1976-1982 framg8r att 
investeringarna under &ren 1980-1981 beräknas till 5,6 milj. mark 
och l&neamorteringarna till 4 milj. mark. 

Av det garantibemyndigande om 2.000.000 mark landstinget gav den 
25 april 1978 som gällde lån som upptas före utg&ngen av &r 1979 
&terstod per 31. 12. 1979 outnyttjat 1.084.367,66 mark. Anledning 
till att garantimöjligheten inte behövt utnyttjas har varit den att 
andelslaget tillförts medel om ca 1,5 milj. mark under &ren 1978-1979 
genom en andelsinsats förhöjning. Landskapets ikraftvarande garanti förbin
delser för Ålands Elandelslag utgjorde per Bl. 12. 1979 sammanlagt 

3. 885. 372, 34 mark. 

Elandelslaget har i detta skede inte till alla delar kunnat angiva 

fr8n vilka kreditanstalter lånen kommer att upptas och ej heller låne
tiden. Då investeringarna avser tiden 1980-1981 föreslås att garan
tierna skulle få tecknas för lån som upptas före utgången av maj 1982. 
Det ankommer därvid på landskapsstyrelsen att granska förutsättning

arna för garantibevillningen och lånevillkoren. Landskapsstyrelsen 
skulle även bemyndigas att medgiva amorteringsuppskov på grundval 

av i föreliggande och i tidigare framställningar givna bemyndiganden, 

om detta i varje särskilt fall kan anses ändamålsenligt. På grund här

av har i framställningens kläm intagits ett villkor att det samman

lagda beloppet av de av landskapet beviljade garantierna vid intet 
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tillftille f&r Hverstiga 7.000.000 mark. 

Hänvisande till ovanst&ende fHresl&r landskapsstyrelsen vördsamt 

att Landstinget bemyndigar landskapssty

relsen att utan krav p8 motsökerhet men i 
Bvrigt p& av landskapsstyrelsen faststHllJa 

villkor bevilja Ålands Elandelslag utöver av 

landstinget tidigare godkHnda garantibelopp, 

landskapsgaranti s&som proprieborgen till 

ett belopp av högst 4.000.000 mark till säker

het fHr l&n, som andelslaget upptar för tryg
gande av landsbygdens elkraftsförsörjning, och 

för uppfyllande av för l&nen stHllda villkor; 
och 

att garantierna f8r beviljas för l&n som 
upptas före 31 maj 1982 p& villkor dock, att 
beloppet av garantierna tillsammans med tidi

gare beviljade garantier vid intet tillf~lle 

f&r överstiga 7.000.000 mark. 

Mariehamn, den 4 mars 1980. 

V i c e 1 a n t r & d Ragnar Erlandsson 

Finanschef Åke Barnberg 


