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L.i\NDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL-

NING till Landstinget med förslag 

om ställande 

till säkerhet 

av landskapsgaranti 

för lån som Ålands 

Kraf tverksaktiebolag upptar för 

säkerställande av landskapets 

elkraftsförsörjning. 

Landstinget bemyndigade den 27 mars 1987 landskapsstyrelsen att 

utöver tidigare godkända garantibelopp bevilja Ålands Kraftverks

aktiebolag landskapsgarantier till ett belopp om högst 5.000.000 

mark till säkerhet för lån som bolaget upptar för tryggande av 

landskapets elkraftsförsörjning. Garantierna får beviljas för lån 

som upptas före den 31 maj 1988. 

Under åren 1987 och 1988 har landskapsstyrelsen beviljat 

kraftverket nya lånegarantier för 4.937.603 mark. Av bemyndigan

det har sålunda 62.397 mark ej ännu utnyttjats. 

De oguldna kapitalet på lånen med landskapsgaranti uppgick enligt 

bolagets uppgifter till 15.602.024 mark vid utgången av år 1987. 

Under år 1988 pågår och planeras följande investeringar: 

- stoftavskiljning av dieselkraftvärmeverkets 

rökgaser 

- grundrenovering av tungoljelagret 

- kompletteringar i fjärrkontrollsystemet 

- kallf örråd 

- maskiner, arbetsredskap 

- 45 kV-ledning över Kumlinge respektive Lappo 

- nytt 10-kV ställverk i Hellesby 

- transformator 10 MVA till Ytternäs station 

transformator II, 30 MVA till Tingsbacka, 

första raten 

- nollpunktsreaktor Tingsbacka 
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- ombyggnad Svinö stations 45-kV ställverk 200.000 mark 
- övriga mindre investeringar, grundförbätt-

ringar och anskaffningar 1.512.000 mark 

10.934.000 mark 

För utbyggnaden av 45 kV ledningen över Kumlinge respektive Lappa 

har anhållits om eo-anslag. Ifall anslag beviljas blir behovet av 

nya lån för investeringar under 1988 9.314.000 mark. 

Driftsresultatet efter räntor och amorteringar år 1988 väntas bli 

ett underskott om 2.067.000 mark och de korta skulderna minskas 

med 1.518.000 mark. Efter att finansieringstillgångarna minskas 

med 1.220.000 mark och omsättningstillgångarna minskas med 60.000 

mark återstår ett behov av driftskapital om 2.305.000 mark vilket 

torde anskaffas genom ny upplåning. 

Det totala behovet av nya långfristiga lån under år 1988 beräknas 

således bli 11.619.000 mark och med avrundning högst 12.000.000 

mark. Ett lån om 2.500.000 mark har lyfts i januari 1988 för 

vilket har erhållits landskapsgaranti. 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt 

att Landstinget bemyndigar 

landskapsstyrelsen att utan krav på 
motsäkerhet men i övrigt på av 

landskapsstyrelsen fastställda 

villkor bevilja Ålands Kraftverks

aktiebolag utöver av Landstinget 

tidigare godkända garantibelopp, 

landskapsgarantier såsom proprie

borgen till ett belopp av högst 

9.500.000 mark till säkerhet för 

lån, som bolaget upptar för 

tryggande av landskapets elkrafts

försörjning samt för uppfyllandet 



Mariehamn den 20 april 1988. 

L a n t r å d 

Finanschef 

av för lånen ställda villkor; samt 

att garantierna får beviljas för 

lån som upptas före den 31 maj 

1989. 

Folke Woivalin 

Dan E Eriksson 


