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LAf\DSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till Lands

tinget med förslag om ställande av landskapsga

rantier till säkerhet för lån som Ålands Kraft

verksaktiebolag upptar för säkerställande av 
landskapets elkraftsförsörjning. 

Landskapsstyrelsen har sedan tillkomsten av Ålands Kraftverksaktiebolag 

på grundval av landstingets bemyndiganden beviljat bolaget i olika samman

hang landskapsgarantier för lån som upptagits för säkerställande av land

skapets elkraftsförsörjning. Storleken av dessa ansvarsförbindelser utgjor

de per 31 december 1980 14. 199. 124,87 mark. Vid samma tidpunkt utgick ett 

bemyndigande från landstingets sida från 24 april 1978 om 17.000.000 mark, 
varav återstod 5.868.653,93 mark. Anledningen till att bemyndigandet inte 
utnyttjats beror bl.a. på att flere större investeringar senarelagts, 

Av landstingets bemyndigande från 17 april 1980, som hänförde sig till 

kostnaderna för år 1980 års kabelhaveri, återstår ett garantibemyndigande 

om 1.018.000 mark. Detta bemyndigande utgår den 31 december 1981. 

Kraftverksaktiebolaget har anhållit om att landskapet under åren 1981-1983 

skulle bevilja bolaget landskapsgarantier utan motsäkerhet för lån om sam
manlagt 31.000.000 mark (Bilaga: Lånebehov åren 1981-1983). Investerings
planen är preliminär och tidsförskjutningar mellan projekten kommer sanno

likt att inträffa av olika orsaker. Sålunda är det möjligt att t.ex. byg

gandet av elstation i Sund kommer att tidigareläggas medan andra projekt 

senareläggs. 

Ålands Kraf tverksaktiebolag skall driva en samhällsnyttig verksamhet och 

med hänsyn härtill bör företaget ges landskapsgarantier i den utsträckning 

bolaget inte kan finansiera sina investeringar med egna medel. Landskaps
styrelsen har vid flere tillfällen uttalat att kraftverksbolagets aktie

kapital borde höjas med hänsyn till omfattningen av bolagets verksamhet 

och landskapsstyrelsen har flere gånger erbjudit sig att teckna nytt ak

tiekapital i bolaget. Övriga stora aktieägare har inte ansett att aktie

kapitalet bör höjas och landskapsstyrelsen har inte ensam kunnat öka ak

tiekapitalet då enligt bolagsordningens § 3, 2 mom. förhållandet mellan 

aktieägarna inte skall rubbas. Enda återstående möjlighet till självfi

nansiering vid stora nyinvesteringar är då att höja strömpriset. 
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Ålands Kraftverks ab har i detta skede inte kunnat ange varken kredit

givare eller lånetider. Då både lånebehov och övriga finansieringsformer 

är beroende av så många osäkra faktorer anser landskapsstyrelsen att i 

detta skede är ett bemyndigande om 10 miljoner mark tillfyllest för ca 

2 års investeringar. 

Landskapsstyrelsen anser att under 1981 bör frågan om utökning av före

tagets aktiekapital lösas positivt och landskapsstyrelsen är villig att 

tillskjuta 2 miljoner mark i aktiekapital, Om övriga aktieägare inte an

ser att de kan skjuta till i den proportion § 3 förutsätter bör moment 

2 i nämnda paragraf avlägsnas ur bolagsordningen, 

Landskapsstyrelsen meddelar i sammanhanget att förutsättningarna för att 

åstadkomma ett enhetligt strömpris i landskapet kommer att utredas. 

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 Kraf tverksaktiebolag utöver av landstinget 

tidigare godkända garantibelopp, landskapsgaranti 

såsom proprieborgen till ett belopp av högst 

10.000.000 mark till säkerhet för lån, som bola
get upptar för tryggande av landskapets elkrafts
försörjning samt för uppfyllande av för lånen 

ställda villkor; samt 

att garantierna får beviljas för lån som upp~ 

tas före utgången av år 1982. 

Mariehamn, den 28 april 1981. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Tf Finanschef Dan Eriksson 



ÅLANDS KRAFTVERKSAKTIEBOLAG 

LÄNEBEHOV AREN 1981 ••. 1983 

1982 

Ny inledningskabel till Mariehamn 
Ny transformator för Godby 

Reparation av tungoljelager 

Fyllning av nytt tungoljelager 

Diverse investeringar 

Amorteringar 

45 kV ledning Kraftverket-Norrböle 

Ytternäs station med 45 kV ledning 

Nytt hus 
Diverse investeringar 

Amorteringar 

Förstärkning Tingsbacka-Norrböle 

Kumlinge-Brändö åtgärder 

Sund station med 45 kV ledning 

Nytt driftövervakningssystem 

Diverse investeringar 

Amorteringar 

Bilaga. 
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Lånebehovet 1983 kan minskas om eo. anslag för skärgården erhålles. 

Ca 3,5 Mmk kan erhållas om elpriset då är på sådan nivå att allmänna 

medel kan motiveras. 


