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Å1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s framställning till Ålands
r.... 131/1972.
landsting med förslag om ställande av
landskapsgarantier till säkerhet för Ålands
Kraftverksaktiebolags åtaganden i samband
med a~tal om leverans av sjökabel för säkerställande av e1kraftförsörjningen i
landskapet Åland.
Ålands elkr;aftförsörjning tillgodoses för närvarande huvudsakligen
rån Ålands Kraftverksaktiebolags ångkraftverk i Mariehaum~ som togs
d.rjft år 19'5 9. Däri ingår ocltså ett äldre dieselkraftverk.
Ef!ektbehovet llar ökat från 2~6 MW år 1960 till 10,6 MW år 1971
~h energin har under samma tid ökat från 7,9 GWh till 42~2 GWh. Den
c:Liga effekt- och energiökningen har under de senaste åren utgjort c.
3 %, vilket är att anse som ett ovanligt högt värde.
Enligt nu gällande prognos skulle effekt och energi under perioden
~am till år 1990 öka enligt följande:
;

1975

ffektbehov? MW
iergi behov? G\IJh

17
70

1980

1985

30
125

45
180

1990

66
240

Pä grund av den nämnda utvecklingen påbörjades redan år 1'967 under5kningar och beräkningar i avsikt att finna lämpliga alternativ för
mdskapets framtida elförsörjning.
Särskilt undersöktes följande tre möjligheter:
I

I Utbyggnad av nuvarande kraftverket med ång- och gasturbiner.
II Fjärrkraftöverföring fr ån Imatran Voimas nät på fastlandet.
[II Fjärrkraftöverföring från Sve.r ige.

Utredningarna påvisade en klart lägre kostnad för alte--rnativ ITI
Jh detta alternativ omfattades av Ålands Kraftverksaktieboiag.
För frågan om åtgärder för säkerställande av elkraftförsörjningen- i
1ndskapet har tidigare utförligt redogjorts bl.a. i samband med framl;ällningarna
- angående ordinarie årsstaten för år 1971 (Nr 31/1970)
- angående landskapsgaranti till säkerhet för lån upptagna av Ålands
:Kra.f1Jverksaktiebolag för invester ingar till säkerställande av elki"·< fftförsör jningen (Nr 45/ 1970)
- ang. utverkande av extraordinarie anslag för landskapts elkraftförsörjning (Nr 47/1971).
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- 2 I september 1970 tecknades kontrakt om leverans av sjökabel med
n av anbudsgivarna.
Sedan det våren 1972 klarlagts att kabelleverantören icke kunde hålla
tlovad leveranstid hävdes detta kontrakt. Ett nytt avtal har därför
lutits mellan Ålands Kraftverksaktiebolag å ena sidan och Sieverts
abelverk Ab och Ab Liljeholmens Kabelfabrik å andra sidan om leverans
v sjökabelförbindelsen Sverige-Åland. Kontraktspriset är Sv.kr.
7.602 .199 9 - eller i stort samma belopp som det tidigare nu hävda
ontraktet förutsatte. Av likviden har 1/3 eller Kr 5.868.228 9 - eragts i juli månad 1972 och därefter erlägges 1/9 av beställningss.uman när varje tredjedel av totala kabelkvantiteten är färdig i fabrik .
Enligt 8 § i kontraktet med Sieverts Kabelverk och Liljeholmens
abelfabrik förutsättes att Ålands Kraftverksaktiebolag presterar en
v leverantörerna godlcänd garanti för att betalningen sker på överens-
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omroet sätt.
Genom kabelleverantörern.i;ts förmedling har Kraftverksaktiebolaget
eviljats ett lån av Skandinaviska Enskilda Banken om 9.000.000 Sv.kr,
vsett att täcka de första posterna av likviden för kabeln. Såsom säerhet för detta lån har banken begärt bankgaranti eller av land$kapet
ör hela l ånet beviljad garanti.
Tillsvidare har de erforderliga säkerheterna ordnats genom garantier
t ällda av Ålands Bank och Kansallis-Osake Pankki. Antecknas kan även
tt Mariehamns stad iklätt sig borgen för hälften ~v den bankgaranti 9
om nämnda banker ställt för ka.belleveransena betalning att gälla
ntill dess landskapsgaranti ställts för hela beloppet.
Landskapsstyrelsen anser för sin del att landskapet med tanke på
en betydelse kabelförbindelsen har för elkraftförsörjningen pä Åland
orde garantera de ekonomiska förpliktelser Ålands Kraftverksaktiebolag
å.ste å taga sig för genomförandet av projektet. Då de nu nämnda gaantifrågorna; avser· s~mma objekt och delvis täckeri--__vara~~d;t'a föruts ä tter
an.dskapsstyrelse;i att eventuella landskapsgeranti.er ~H:t- banklånet
ch likviden: fi)f kal!>e,lleveransen regler~).3/.,mot varandra. ·
Landskapsstyrelsen förutsätter likaså att Landstingets tidigare be-···
Ylldigande för landskapsstyrelsen att bevilja särskilda landskapsgai~ari;
ier för elkraftförsörjningen om sarrn~anlagt 6 , 5 ~iljoner mark. (Frarnstonr
5/70) skall gälla för lån som utöver ovanstå ende krediter upptages
5r investeringar avseende elkraftförsör jningen.
För att derr nu föreslagna lan4skapsgarantin som avser förpliktelser
svenska kronor skall träda i krafi erfordras enligt fastslagen t olking av självstyrelselagens § 26 tillstånd av Republikens President .
ramställning därom avser landskapssty~elsen göra så snart landstinget
attat positivt beslut i ärendet.
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Hänvis an de till ovanstående före slår landskap sstyrel sen,
att Landstinget bemyndigar landskap s styrelsen att utan krav på motsäkerhet
stä lla land slrnps garantier ti 11 säkerhet
för de f örpliktelser Ålands Kraftverksaktie bolag iklätt sig i samband med investeringar för tryggande av landskapets
elkraftför sör jnin g nämligen
dels garanti för betalning av resterande kontraktssumma om högst sv.kr.
11,733 .971 9 - enligt det kontrakt om leverans av sjökabelförbindelse som ingå tts
med Sieverts Kabelverk Ab och Ab Liljeholmens Kabelfabrik och de dä rvid fästade villkoren så lunda att garantibeloppet
efterhand min sk as med er lagda likvid er?
och
dels garanti att gälla såsom proprieborgen f ör ett l å n .om sv.kr. 9. 000 .000 ,som upptagits hos Skandinavi ska Ensk ild a
banken s amt för u ppfyllande av övriga
f ör detta l å n stä llda villkor.
Mariehamn 9 den 25 augusti 1 972.
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