LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄI.iLNING
Landskap;ganmti till säkerhet för lån som Ålands Krnftverksaktiebolag
upptar

nr9
MOTIVERING

Landstinget bemyndigade den 8 januari 1992 landskapsstyrelsen att utöver tidigare
godkända garantibelopp bevilja Ålands Kraftverksaktiebolag landskapsgarantier till ett
belopp om högst 8.000.000 mark till säkerhet för lån som bolaget upptar för tryggande
av landskapets elkraftsförsörjning. Garantierna fick beviljas för lån som upptogs före
den 31 maj 1993.
Landskapsstyrelsen har beviljat kraftverket nya lånegarantier för 7.596.264 mark. Av
bemyndigandet har sålunda 403. 736 mark ej utnyttjats.
Det oguldna kapitalet på lån med laudskapsgaranti beräknas enligt bolagets uppgifter
uppgå till 31.422.922 mark vid utgången av år 1992.
Under år 1993 planeras följande investeringar:

Kraftverket
processtyrsystem
verktyg, arbetsmaskiner
ventilationsanläggning
inköp av ME: s elpanna
b:raildalannombyggnad
övriga anskaffningar
Ledningsnätet
planering av 45-·kV ledning SvinöFinby och förberedande arbeten
selektivplan, nätberäkningar
45-kV ledning Svinö-Finby
trmsformatorkabelbyten
bestä11uingsrat Godby 10 MV A
transformator
utbyggnad av uteställverk
Svinö, Finby
övrigt

936.000 mark
226.000 mark
356.000 mark
800. 000 mark
230. 000 mark
179. 000 mark

2.727.000 mark

170.000 mark
100.000 mark
165. 000 mark
150.000 mark
260.000 mark
50.000 mark

895. 000 mark

Kontor och kommunikation
inventarier och övrigt
Fordon
utbyte av personbi1
begagnad pickup

88.000 mark

88.000 mark

110. 000 mark
_40. 000 mark

150;000 mark

Sociala avgifter för aktiverade löner
Totala investeringar

116.000 mark

3.976.000 mark

Behovet av nya långfristiga lån under år 1992 och 1993 beräknas till 6.000.000 mark.
Därutöver kommer ett pensionspremieåterlån om 801.000 mark att upptas i oktober
1993.
Det totala behovet av garantier för nya långftj.stiga lån beräknas således till 6.801.000
mark eller avrundat till 7 .000.000 roark.
Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt

att Landstinget bemyndigar landskapsstyrelsen att utan krav på motsäkerhet
men i övrigt på· av landskapsstyrelsen
fastställda villkor bevilja Ålands Kraftverksaktiebolag utöver av Landstinget
tidigare godkända garantibelopp, landskapsgarantier såsom proprieborgen till
ett belopp av högst 7.000.000·mark till
säkerhet för lån, som bolaget upptar för
tryggande av landskapets elkraftsförsörjning samt för uppfyllandet av för
lånen ställda villkor; samt
att gardntierna får beviljas för lån som
upptas före den 31 maj 1994.
Mariehamn den 15 december 1992
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