
Ls framst. nr l12 . 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinge t med förslag om stäl l ande av 

landskapsgaranti till säkerhet rör lån som 

Ålands Kraf'tverksaktiebolag upp t ar för sli

kerstltllande av lm1dska pets elkraf'tsf'ör-

sii t'. i Il i 11/';o 

Den 17 december 1974 skadades kraftöverföringskabeln mellan Sveri

ge och Åland av ett ankrande fartyg. Kabeln reparerades o ch togs på 

nytt i drift den 15 januari 1975. 

Kostnaderna för kabelreparationen och ti lläggskostnaderna f ör 

dyrare kraf tanskaffning under avbrottet steg till s ammanlagt 

l~J00.000 mark. 

Kraftverket utreder mö j ligheterna att av fartyget i :fråga u tfå 

skadeersättning. Dessa bedöms dock såsom osäkra~ då krav et på ersätt

ning av allt att döma måste rikta sig mot utländsk sjöf'artsmyndighet 

fö r försummel se att på vederbörligt sätt underrätta sina sjöfarande 

om kabelno En eventuel l process kommer med all säkerhet att dra ut 

på ti<len och kostnndc~rna f<irnnJodda av kahelskadan måsto un.r!el' dannil 

tid finansieras. 

Kraftverksakt iebolaget har för att :finansiera kostnaderna föran

ledda av kabelhaveriet av. Postbanken beviljats ett lån om 1~000.000 

mark med en återbetalningstid om två lr och en rän t a om f.n. 10,75 ~. 

Såsom säkerhet har önskats garantiförbindelse av landskapet Åland. 

Då en landskapsgaranti i motsats till andra garantier icke be

lastar det i landskapet jämfört med övriga delar av landet höga 

kraftpriset anser landskapsstyrelsen att den begärda landskapsgaran

tin borde beviljas. 

Hänvisande till ovans tående föreslår landskapsstyrels en 

att Landstinget bemyndigar landskapssty

relsen att utan k rav på motsäkerhet ställa 

landskapsgarant i att gälla så§ o m proprie

borgen f ör ett lån om 1 o000 o00 0 mmrk 0 §OM 

Ålands Kraftverksakti e b o lag år ~~7 5 upp

tager hos Pos tbanken samt i "i:ir upp:fyllande 

av övriga 

Mariehamn 9 den 13 april 19750 

villllrnlr'o 

V i c e 1 a n t r å d 

Fina nschef 


