Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s framst ä llning till Åland s
Nr 32/1972.
l andst ing med förslag om förl ä n gning av tiden för utgivande av den garanti landstinget
den 18 december 1970 bemyndigat landskapsstyrelsen a tt utgiva till säkerhet för l ån
u pptagna av Ålands Kraftverksaktiebolag för
inves teringa r till säkerställande av elkraftförsörjningen i landskapet Ål and.
Landstinget ha r genom beslut den 18 december 1970 godkänt landskapsstyrelsens framst ä llning nr 45/70 av den 17 december samma år
varigenom landskapsstyrelsen bemyndigats att till utgången av år
1971 ställa landskapsgarantier om sammanlagt 6,5 miljoner mark till
säkerhet för l ån 9 som upptages av Ålands Kraftverksaktiebolag.
Garantibeloppet om 6 9 5 miljoner mark a vsågs i huvudsak att tecknas
f öT lån erforderliga för de första raterna av likviden till Nokia
Ab som enligt då gällande kontrakt skulle leverera kabeln för fjärrkraftöverföring fr ä n Sverige. Till leverantören betalade kraftverksbolaget även kontraktsenligt en dellikvid om 5 milj. mark. Sedan
det våren 1972 klarlagts att utlovad leveranst id icke kunde h å llas 9
hävdes kontraktet frän kraftverksbolagets sida. Ekonomisk uppgörelse
har numera kunnat träffas i godo mellan parterna. Denna uppgörelcse
innebär bl.a. att erlagda sumrmn återbetalats med . viss r änta.
Kraftverksbolaget har under de senaste året dragits med uppenbara
likviditetssvårigheter. En orsak har varit de kraftigt stegrade
oljepriserna för vilka motsvarande t ariffhöjning ej kunnat genomföras. En annan har v2rit de investeringar, som utöver kostnaderna
f'ör sjökabeln erfordrats för t ryggande av kraftförsörjningen. Förseningen av kabelleveransen har medfört extra tidigare icke i detta
skede förutsatta investe::cingar bl. a. i dieselmotor ( 1 9 1 milj. rl'ark).
Dessa investeringar har finansierats med i huvudsak kortfristiga
krediter.
Den från tidigare kabelleverantören å terbetalade likviden har kraftverksbolaget därfö:r· varit tvunget att använda för reglering av kortfr·istiga krediter och måste även ·återbetala ett för ko.belleveransen
~vset t l ån om 1?0 milj. mark.
Dä rutöver kommer ovannämnda extra investeringar och kostnader
fö r investeringar i anslutning till f järrkraftöverföringeno
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Hittills har utgivits garantier för c. 4,2 milj. mark av den i
landstingets fullmakt förutsatta summan om 6,5 milj. mark, varför
outgivet kvarstår 2,3 milj. mark.
Landskapsstyrelsen räknar med att utnyttjandet av den å terbetalade
kabellikviden skall minska gällande garantier med åtminstone 1 milj.
mark. Å andra sidan framhålles fr å n kraftverksbolaget att nya l ån
för de fortsatta investeringarna enligt föreliggande plan kan erfordras utöver dem som direkt avser kabelleveransen och varom s ä rskild
framställning om garanti göres till landstinget.
Den hittills outgivna garantisumman om 2,3 milj. mark borde vid
behov f å utnyttjas även för de andra investeringar som utöver de
direkta kostnadernaför sjökabeln förutsättes ske inorr: de närmaste
åren.Då lånen i många fall kan komma att vara kortfristiga och må ste
förnyas föreslås förlängning av tiden för utgivandet av garantierna
till utgången av å r 1975.
Hänvisande till ovanstå ende föresl å r landskapsstyrelsen vördsamt
att Landstinget må tte förlänga tiden
till utgången av å r 1975 för tecknc:tnde av
resterande del eller högst 2,3 miljoner
mark av den landskapsgaranti om sammanla gt
6.500.000 mark Landstinget den 18 december
1970 bemyndiga t landskapsstyrelsen att
utgiva till s ä kerhet för l ån som av Ålands
Kraftverksaktiebolag upptages för invester ingar till säkerstä llande av elkraftförsörj ningen på Å.land.
Marieha mn, den 1 september 1972.
På landskapsstyrels&ns vä g
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