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LlUIDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTl'i.LLNTIJG till 

Landstinget :med förslag o:m ställande av 

landskapsgare.n ti till säkerhet för lån i 

vilka ltlands Elandelslag upptager för ut

byggnaden av elkraftsnätet på Åland. 

Lands tinget har efter framställning bemyndigat landskaps styr el sen 

att till säkerhet för lån 9 som Ålands Ela:ndelslag upptager för utbygg

naden av det åländska ellcraf·lBJätet ställa särskilda garantier. Be

loppet av icke utnyttjade garantier utgjorde per 31.12 1973 L 750.000 

mark och hänför sig till la:ndskapsstyrel sens framställning nr 28/1972. 

Då landstingets bemyndigande i anledning av landskapsstyrelsens 

framställning nr 28/1972 omfattar garantier för utbyggnaden av 45 kV 

och 70 kV stamlinje112-tet 9 vilket numera övertagits av Ålands kraft

verksaktie bolag har landskaps styrelsen icke ansett sig ha rätt att 

i stöd av förenämnda bemyndigande sti:-;lla begärda garantier avseende 

elandelslagets distribut.ionsnät. Landskapsstyrelsen har dock ansett 

d.;t viktigt att elstrci:ispriset icice belastas med sådana extra kost

nader som utgifter för bankgar811tier på lån och har på grund härav 

ans ett att landskap sgaranti borde ställas även för lån för utbygg-

naden av andel slagets distri butionsnät. 

Den anhållan om landskapsgaran ti Ålands Elandelslag nu inlämnat 

omfattar ett lånebeJopp om 2.000.000 mark och avser utbyggnad av 

m1delslagets· 10 kV högspänningsnät och elstationer. Investerings

-planen för åren 1974-1976 upptar investeringar till ett belopp av 

c. 1.500.000 mark. Behovet av garantier för att möjliggöra avtalade 

låneamorteringar beräknas under samma period till c. 500.000 mark. 

Elandelslaget har icke i detta skede kunnat angiva från vilka 

h.-redi tan'Stal ter lånen skulle upptas och ej heller lånetiden. A:ndels

lo..get har även reserverat sig för förändringar i investeringsprograrn

ruet på gr:u11d av nytillkomna brådskande projekt. 

])å investeringsprogramrne t avser tiden 197 L~-1976 föreslås gara:i.1-

tj_e rna av landskapsstyrelsen få tecknas för lån 1 som upptas före ut~ 

gången av år 1977, Det ankommer därvid på landskapsstyrel sen att 

granska förutsättningarna för beviljande av garantierna liksom även 

lånevillkoren. 

Genom ovanstående framställning skulle kvarstående bemyndigande 

att teckna gare.ntier för ett belopp av 1.750.000 mark upphöra att 

gälla. 
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Hänvisaude; till ovanstå ende för eslår landskapsstyrelsen vördsamt 
a tt Land stinget bemyndigar landskaps

s tyre lsen att utan krav på motsäkerhet 

men i övrigt på av landskapsstyrelsen 

f aststä. llda villkor bevilja Ålands El

andels lag landskaps garantier såsom pro

prieborgen till ett sammanlagt belopp 

av högst 2.000.000 mark till säkerhet för 

lån, som andelslaget upptar för utbygg

naden av elkraft.snätet på lland 9 jämt e 

räntor på lånen och övriga av lånen för 

anledda kostnader, sålunda att garantier 

får beviljas för lån, som upptas före ut

gången av å r 1977. 

Mariehanm, den 17 april 1974. 
På landskaps styrelsens v ägnar: 
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