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LANDSKAPSSTYREC1SENS FRAMSTÄLLNil'TG till 

Landstinget rne d förslag om ställande av 

landskap sgarantier till säkerhet för lån 

som Ålands kraf tverksaktiebolag upptar 

för säkerställande av landskapets elkrafts

försörjn5 .. ng. 

Landstinget har genom beslut av den 21 maj 1973 (Ls framst. nr 

26/1973) bemyndieat landskaps styrelsen att bevilja Ålands kraftverks

a.lctie bolag garantier för lån till ett högsta belopp om 6.100.000 mark 9 

som upptages för investeringar till sä.kerställande av elkraftsf'örsörj

ningen på Åland. I motiveringen anfördes 9 att garantin avser säkerhet 

för den upplåning 9 som måste ske för finansieringen av resterande del 

av slutrat för sverigekabelns för amorteringar på lån från Skandina-

viska Enskilda Banken och för andra objekt som hänför sig till idrift

tagamd et av berörda kabel. 

Landskapsstyrelsen har med stöd av detta benyndigande beviljat 

Ålands Kraftverks aktie bolag landskapsgaran tier till ett sammanlagt 

belopp om 4.200.000 mark 9 varför le900.000 mark sålunda ännu kvarstår 

av den ursprun.g1iga garan tisurnman 9 som dock måste anses bunden till 

garantiframställningens motivering. 

Då nya lån för ovannämnda ändamål inte är aktuella och då kraft

verket för andra projekt är i behov av lån och därmed även av land

i>Jks:psgaran tier föreslår landskapsstyrelsen att kvarstående garanti

belopp om 1.900.000 mark skall få utnyttjas för täckande av investe

ringar i samband med anl~ggningen av gasturbinbränslelager 9 45 kV stau

linje till Sottunga smnt övriga mindre utbyggnader, som kan finansie

ras med återlån på pensionsförsäkringspremier. 

!ifilJ§.rvlager för gasturbin bräns 1..§. 

Sedan sverige1-cabeln tagits i drift håller kraftverket reservl{apaci

tet, som skall användas om k.caf töverföringen från Sverige av tekniska 

eller andra skal avbryts. Denna överföringslänk innefattar förutom 

själva kabeln även luftledning f.rån Tellholm till Marieharon samt en 

transformator i Tingsbacka och en i Mariehamn. Riskerna för tekniska 

fel på denna överföringslänk är påtagliga. För att säkerställa elför

sörjningen i en störningssituation har k:raftverket bl.a. en gasturbin 

På 11 M.1\f men för att under li::i.ngre tid kunna driva denna erfordras ett 

tillräckligt brons le lager j som kommer att ha karaktären av stillalig

gande säkerhetslager. Kr2ftverket anlägger för närvarande i berg ett 

5.ooo D
3 stort lager~ som skall vara klart att tagas i användning 
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~Q]J'.li11aren 1974. Kraftverket förhandlar om lån dels för att täcka an~ 

l~iggningskostnaderna och dels för att fylla lagret. Kostnaderna beräk

följande ~ 

bergrum 429. 702 mk 

byggnader 141. 000 11 

e,pparater och installa-
tion 118 .150 11 

8.JJläggn in g sk ost n ad er 

fyllni~g,av lagret 
5.000 a 520 mk 

Total kostnad 

Totala behovet av garantier för 

till c. 3. 300 0 000 lilk 0 

688.852 mk 

2.600.000 il 

3.288.852 mk 

det ta reservlager beräknas sålunda 

,et~gnj~ till ~ottunga 9qh res.ervtransformator. 

Belastnings till växten i skärgården och särskilt det nya fiskfryse

riet i Ku:mlinge har gjort en förstärkning av kraftöverföringen ti 11 

skärgården nödvändig, varför pl811 erj_;ngen av en 45 kV stamlin je fi'ån 

Lumparlands Svinö till Sott:unga och en elstation i Sottunga har in

letts. Linjen skall vara klar för drift hösten 1975. Kostnaderna för 

kan i detts, skede ännu inte ex2J.rt bestämmas, men uppskattas 

elstation med transforLm tor 300. 000 mk 

sjökabel inklcutläggnir.g 2.500.000 n 

luftledningar ==299.000__:: 

anläggning skostnader 3. 300. 000 mk 

E11 reservtransformator bar dessutom beställts gemensamt för alla 

elstationer till en kostnad om c. 150.000 rnk. 

Det totala behovet av lånegarantier för Sot tung a-pro jek tet och 

reservtransforrJ.a torn är sålunda beräknat ti 11 3. 450. 000 mk. 

För övriga :nybyggnader, som avses finansierade med premieåterlån 9 

är garm1 ti behovet 600. 000 Liark. 

Kraftverksal;:tiebolagets totala garantilbehov för ovannämnda ändamål 

beräknas således till 7. 350. 000 mark. 

I frågan rörande fusion av de ålå:ndska elföretagen har kraftverks·

aktiebolaget på ba2en av förcligg8Ilde utredningar vänt sig .till Marie

hamns stad och Ålands Elandelslag med anhållan om deras ställnings

tagande i fusi onsfrågan. Svar har do ek ännu inte erhållits. 

Hänvisande till ovcinstående föreslår landskapsstyrelsen 
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Marieham:n, den 19 apri l 

V i c e 1 a n t r å d 
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a tt Land stinget bemyndigar landskaps

styrelsen att utan krav på motsäkerhet 

men i övrigt på av landskapsstyrelsen 

f a stställda villkor bevilja Ålands Kraft

verksaktiebolag landskapsgarantier såsom 

proprieborgen till ett sammanlagt belopp 

av högst .5. 450.000 mk till säkerhet för lån , 

som bolaget upptar för säkerställand e av 

l a ndskapets ellITaftförsörjning sarnt för 

. uppfyllande av för lånen ställ da villkor; 

att icke utnyttjat garanti belopp 

1.900.000 mark, vilket hänför sig till 

lrn1ds tingets beslut av den 21 maj 1973, 

får användas för de ändamål, som anges 

i denna motivering; cch 

att garantierna får beviljas för lån , 

so m upptas före utgången av år 1977. 
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