
LANDSKAPS STYRELSENS FRAMSTÄLL

NING till Landstinget med förslag 

om ställande av landskapsgaranti 

till säkerhet för lån som Ålands 

Kraftverksaktiebolag upptar för 

säkerställande av landskapets 

elkraftsförsörjning. 

Landstinget bemyndigade den 26 mars 1986 landskapsstyrelsen att 

utBver tidigare godkända garantibelopp bevilja Alands Kraftverks

aktiebolag landskapsgarantier till ett belopp om högst 5.000.000 

mark till säkerhet f6r lån som bolaget upptar för tryggandet av 

landskapets elkraftsförsörjning. Garantierna får beviljas för lån 

som upptas före den 31 maj 1987. 

Under år 1986 har landskapsstyrelsen beviljat kraftverket nya 

lånegarantier f6r 2.432.015 mark. Av bemyndigandet har sålunda 

2.567.985 mark ej ännu utnyttjats. 

Vid utgången av år 1986 är lånen med landskapsgarantier samman

lagt 17.323.939 mark. 

Under år 1987 pågår och planeras följande investeringar 

Sot tunga elstation 473.000 mark 

Kumlinge elstation 1.988.000 mark 

Reaktorer och reläskydd 365.000 mark 

Diverse på elstationerna 179.000 mark 

Fjärrkontrollsystemet 131. 000 mark 

Skärmtak och batterilager 200,000 mark 

övriga • investeringar 671.000 mark sma 

4.007.000 mark 

Dessutom färdigställes under 1987 den nya 45 kV ledningen mellan 



kraftverket och Norrböle som beräknas kosta 595.000 mark. Denna 

investering ingick i planen för 1986 men har försenats. 

För 45 kV sj6kabelledningen från Kumlinge till Brändö som bygges 

sommaren 1987 har anhållits om 3.400.000 mark som extraordinarie 

anslag vilket belopp är hela den beräknade kostnaden. 

Finansieringsbehovet för investeringar exklusive extraordinarie 

anslag är sålunda 4.602.000 mark. Dessutom bör finansieringstill

gångarna ökas med 1.000.000 mark. 

Då driftsresultatet efter räntor och amorteringar år 1987 väntas 

bli 1.750.000 mark, de kortfristiga skulderna ökas med 2.200.000 

mark och omsättningstillgångarna minskas med 230.000 mark,. 

beräknas behovet av nya långfristiga lån under år 1987 bli h6gst 

5.000,000 mark. 

om kraftverksaktiebolaget erhåller det tilläggsbidrag om 

1.785.000 mark för 45 kV sjökabelledningen som år 1985 byggdes 

mellan Sottunga och Kumlinge och för vilket anhållits om extraor

dinarie anslag minskar bolagets behov av nya långfristiga lån med 

samma belopp. 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt 

att Landstinget bemyndigar 

landskapstyrelsen att utan krav på 

motsäkerhet men i Bvrigt på av 

landskapsstyrelsen fastställda 

villkor bevilja Alands Kraftverks

aktiebolag utöver av Landstinget 

tidigare godkända garantibelopp, 

landskapsgarantier såsom proprie

borgen till ett belopp av högst 

5.000.000 mark till säkerhet för 

lån, som bolaget upptar för 

tryggandet av landskapets elkrafts

försör jning samt fBr uppfyllandet 



Mariehamn, den 19 mars 1987. 

L a n t r å a 

Finanschef 

av för lånen ställda villkor; samt 

att garantierna får beviljas f5r 

lån som upptas f5re den 31 maj 

1988. 

Folke Woivalin 

Dan E Eriksson 


