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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 8/1969-

70 med anledning av Ålands landskapssty

relses framställning till Ålands lands

ting med förslag om ställande av land

skapsgaran ti till säkerhet för lån upp

tagna för utbyggnaden av det åländskael

kraftnätet. 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget in

begärt utskottets utlåtande får utskottet, som i ärendet hört ingenjö

rerna Rainer Mattsson och Bertil Andersson, härmed vördsamt anföra föl-

jande. 

I detaljmotiveringen under 9 Ht.II:lO i förslaget till ordinarie bud

get för år 1970 har landskapsstyrelsen närmare berört olika alternativa 

lösningar för att trygga den åländska kraftförsörjningen under 1970-

talet. Utöver denna redogörelse vill utskottet endast påpeka att ett 

av Vattenfallsverket i Sverige uppgjort avtalsförslag legat till grund 

för den utredning som verkställts i ärendet, då det gäller alternativet 

överföring av elkraft från Sverige. Det slutliga ställningstagandet kan' 

göras först i mars 1970, då bindande offerter för kabeldragningen skall 

ha inlämnats. 

Enligt vad utskottet inhämtat skulle utbyggnaden av elkraftnätet 

enligt framställningen vara nödvändig oberoende av enligt vilket alter

nativ elkraftförsörjningen i framtiden kommer att tryggas. Dessutom kom

mer utbyggnaden av 70 kV-ledningen från Hellesby icke att ske väster-

ut förrän ett defintivt ställningstagande gjorts såväl då det gäller 

att välja på vilket sätt ökningen av elkraftproduktion skall ske som, 

ifall detta blir överföring från Sverige, var kabeln skall landsättas 

på Åland. Enligt föreliggande preliminära beräkningar skulle kraftöver

föring från Sverige bliva det avgjort billigaste alternativet. 

Då tryggandet av elkraftförsörjningen på Åland är en för landskapets, 

framtid synnerligen viktig åtgärd, särskilt då det gäller industriali

seringen, har utskottet ansett, att landstinget inom ramen för sina möj

ligheter borde stöda projektet på allt sätt. För den skull har utskot

tet omfattat framställningen utan ändringar. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget bemyndigar landskaps

styrelsen att utan krav på motsäkerhet, 

men i övrigt på av landskapsstyrelsen 

fastställda villkor utöver tidigare för 

ändamålet godkända garantier bevilja lan 

skapsgaranti till ett sammanlagt belopp 
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om högst enmiljonsexhundrasjuttiofe 

tusen (1.675.000) mark till säkerhe 
för lån, som upptages för utbyggnad 

av elkraftnätet på .Åland jämte ränt 

på lånen samt sålunda att garantien 

viljas före utgången av 1970. 
Mariehamn, den 12 december 1969. 

På fi~~kottets ,":ar: 
- ~ 

Folke Woivalin ·\ 

ordförande /'L 
._;/~C' t./?&!· ~ 
une Carlsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet : ordföranden Folke Woivalin, viceordförand 
Harry Lindfors samt ledamöterna Bertel Söderlund, Runar Wilen och G 

Widemai:1. 


