
1984-85 Lt - Ls framst. nr 33 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL

NING till Landstinget med förslag 

om ställande av landskapsgaranti 

till säkerhet för lån som Ålands 

Elandelslag upptar för tryggande 

av landsbygdens elförsörjning. 

Ålands Elandelslag har inlämnat en anhållan om landskapsgaranti 

för nyalån om sammanlagt4.000,000 mark. Anhållan avser finansie

ring av linjeförstärkningar och nyelektrifiering på landsbygden. 

Av bilagd investeringsplan (Bilaga 1) framgår investeringarnas 

fördelning inom de olika kommunerna åren 1985 och 1986. De 

sammanlagda nyinvesteringarna beräknas uppgå till 7.560.000 

mark varav högst 4.000.000 mark finansieras med lån. 

De lån som erhållits under senare år har synnerligen kort amorte~ 

ringstid och det är på den grund inte möjligt att genomföra in

vesteringarna och fullf6lja amorteringarna utan ny upplåning. 

Andelslagets sammanlagda långfristiga upplåning uppgår f .n. 

till ca 9.500.000 mark. Låneamorteringarraåren 1985-1986 beräk

nas till 3.200.000 mark. 

För närvarande uppgår landskapets garantiåtaganden för elandels

laget till 7.221.300 mark. 

Elandelslaget har i detta skede inte kunnat angiva från vilka 

kreditanstalter lånen kommer att upptas och ej heller lånetiden. 

Då investeringarna avser tiden 1985-1986 föreslås att garantierna 

sJ~ulle få tecknas för lån som upptas före utgången av maj månad 

1987. Det ankommer därvid på landskapsstyrelsen att granska för

utsättningarna för garantibevillningen och lånevillkoren. Land

skapsstyrelsen skulle även bemyndigas att medgiva amorterings

uppskov på grundval av i föreliggande och i tidigare framställ

ningar givna bemyndiganden om detta i varje särskilt fall anses 

ändamålsenligt. 



På grund av de korta lånetiderna - i allmänhet ca 5 år - är om

sättningen på lån relativt snabb. Detta gör att behovet av nya 

lån blir stort men också att amorteringarna sker snabbt. 

Landskapsstyrelsen anser det ändamålsenligt att underlätta el

andelslagets finansiering genom att bevilja landskapsgarantier 

i begärd utsträckning men anser dock att i beslutet bör såsom 

tidigare intagas en särskild begränsning såtillvida att det 

sammanlagda beloppet av de av landskapet beviljade garantierna 

vid intet tillfälle får överstiga 9.000.000 mark. 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt 

Mariehamn, den 21 mars 1985. 

L a n t r å d 

Finanschef 

att Landstinget bemyndigar land

skapsstyrel sen att utan krav på mot

säkerhet men i övrigt på av landskaps

styrelsen fastställda villkor bevilja 

Alands Elandelslag utöver av lands

tinget tidigare godkända garantibelopp, 

landskapsgaranti såsom proprieborgen 

till ett belopp av högst 4.000.000 

mark till säkerhet för lån, som an

delslaget upptar för tryggande av 

landsbygdens elkraftsförsörjning, och 

för uppfyllande av för lånen ställda 

villkor; och 

att garantierna får beviljas för 

lån som upptas senast 31 maj 1987 på 

villkor dock, att beloppet av garan

tierna tillsammans med tidigare be

viljade garantier vid intet tillfälle 

får överstiga 9.000.000 mark. 

Folke Woivalin 

Dan E Eriksson 
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Bilaga lf 

Ålands Elandelslag 

Linjebyggnadsverksamhet 

Investeringsplan 1985-1986 

Kommun Hsp-ledning Lsp-ledning Stationer Kostnad totalt 

km mk km mk st mk mk 

Jomala 10 470.000 14 540.000 10 240.000 1.250.000 

Hammarland 8 540.000 12 460.000 7 160.000 1.160.000 

Eckerö 4 190.000 5 200.000 7 160.000 550.000 

Fin ström 8 490.000 12 460.000 10 250.000 1.200.000 

Geta 3 160.000 8 310.000 4 90.000 560.000 

Saltvik 3 150.000 7 280.000 9 210.000 640.000 

Sund 5 260.000 3 120.000 2 46.000 426.000 

Vår dö 1 45.000 3 120.000 2 46.000 211.000 

Lemland 1 47.000 3 120.000 2 46:000 213.000 

Lumparland 11 670.000 2 80.000 2 48.000 798.000 

Föglö 2 94.000 3 120.000 2 50.000 264.000 

Kumling:e 3 185.000 2 78.000 1 25.000 288.000 

59 3.301.000 74 2.888.000 58 1. 371. 000 7.560.000 


