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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag om ställande av 

landskapsgaranti till säkerhet för lån som 

Ålands Elandelslag upptar för tryggande av 

landsbygdens elförsörjning. 

Ålands Elandelslag har inlämnat en anhållan om landskapsgaranti för 

nya lån om sammanlagt 2.000.000 mark. AnhåJlan avser garantier för 

lån som måste upptas för elkraftsnätets utbyggnad och förstärkning 

under åren 1978-1980 och för fullföljande av amorteringarna på ti

digare upptagna lån för utbyggnaden. Amorteringstiden för de under 

de senaste åren upptagna lånen är kort och erforderliga nyinves

teringar och amorteringar kan icke helt täckas med andelslagets 

egna influtna medel. 

Av elandelslagets finansieringsplan för åren 1976-1980 framgår att 

investeringarna under åren 1978-1980 beräknas till 7.420.000 mark, 

amorteringarna på lån till 2.400.000 mark eller sammanlagt 9.820.000 

mark. Härav beräknas 2.000.000 mark finansieras genom anslutnings

avgifter, 5.700.000 mark genom avskrivningar och 2.120.000 mark ge

nom nyupplåning. Summan av landskapets ansvarsförbindelser för 

landskapsgarantier för andelslagets lån utgjorde per 12.04.1978 

4.069.595,97 mark, varjämte en bevillningsrätt om ytterligare 

335.944,03 mark kvarstår av landstingets bemyndigande från den 

11 mars 1976. 

I landskapsstyrelsens framställning nr 24/1975-76 framhölls att 

anspråk från andelslagets sida utöver dem som då föreslogs sanno

likt komme att ställas under år 1977. Att så icke skett beror på 

att andelslaget har nödgats finansiera sina:investedngar med mycket 

kortfristig upplåning, då andra möjligheter icke stått till buds. 

Elandelslaget har i detta skede icke kunnat angiva från vilka 

kreditanstalter lånen skall upptas och ej heller lånetiden. Då 

investeringarna avser tiden 1978-1980 föreslås att garantierna 

skulle få tecknas för lån som tas före utgången av år 1979. Det 

ankommer därvid på landskapsstyrelsen att granska förutsättningar

na för garantibevillningen och lånevillkoren. Landskapsstyrelsen 

skulle även bemyndigas att medgiva amorteringsuppskov på grundval 
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av i föreliggande och i tidigare framställningar givna bemyndigan

den, om detta i varje särskilt fall kan anses ändamålsenligt . På 

grund ~ärav har i framställningens kläm intagits ett villkor att 

sammanlagda beloppet av de av landskapet beviljade g a rantierna 

vid intet tillfälle får överstiga 6 . 000 . 000 mark . 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt 

att Landstinget bemy ndigar landskaps

styrelsen att utan krav på motsäkerhet , 

men i övrigt på av landskapsstyrelsen 

fastställda villkor, bevilja Ålands El 

andelslag utöver av landstinget tidigare 

godkända garantibelopp, landskapsgaranti 

såsom proprieborgen till ett belopp av 

högst 2 . 000 . 000 mark till säkerhet för 

lån , som andelslaget upptar för tryg

gande av landsbygdens elkraftsförsörj 

nin g, och för uppfyllande av för lånen 

ställda villkor; och 

att garantierna får beviljas för lån 

som upptas f öre utgången av år 1979 på 

villkor dock att beloppet av garantierna 

tillsammans med tidigare beviljade garan

tier vid intet till f älle får överstiga 

6 . 000 . 000 ma rk . 

Mariehamn , den 13 april 1978 
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