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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAM

STÄLLNING till Landstinget 

med förslag om ställande av 

landskapsgaranti till säker

het för lån som Ålands 

Kraf tverksaktiebolag upptar 

för säkerställande av land

skapets elkraftsförsörjning. 

Landstinget bemyndigade den 19 januari 1990 landskapsstyrelsen 

att utöver tidigare godkända garantibelopp bevilja Ålands Kraft

verksaktiebolag landskapsgarantier till ett belopp om högst 

18. 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 1991. 

Under åren 1990 och 1991 har landskapsstyrelsen beviljat kraft

verket nya lånegarantier för 15.780.646 mark. Av bemyndigandet 

har sålunda 2.219.354 mark ej utnyttjats. 

Det oguldna kapitalet på lån med landskapsgaranti beräknas 

enligt bolagets uppgifter uppgå till 34 .176. 962 mark vid ut

gången av år 1991. 

Under år 1992 planeras följande investeringar: 

Kraftverket 

renovering av dieselkraf tvärme
verkets gamla del, processtyr-
ning och driftövervakning 1.063.000 mark 
verktyg och arbetsredskap 150.000 mark 
lyftanordning till oljekajen 70.000 mark 
mätinstrument 62.000 mark 
övriga anskaffningar 125.000 mark 1.470.000 mark 

Ledningsnätet 
45-kV ledning Svinö-Finby 
ombyggnad Svinö station 
övrigt 

2.995.000 mark 
1. 080. 000 mark 

48.000 mark 4.123.000 mark 



Kontor och kommunikation 
ventilationssystemets 
komplettering 
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datorsystem och programvara 
inventarier och teleutrustning 

110.000 mark 
483.000 mark 
30.000 mark 623.000 mark 

Fordon 
utbyte av terränggående bil 110.000 mark 

Sociala avgifter för aktiverade löner 87.000 mark 

Totala investeringar före omsättningsskatte
avdrag 

Omsättningsskatteavdragets värde 

Nettoinvesteringar år 1992 utgör således 

6.413.000 mark 

- 202.000 mark 

6. 211. 000 mark 
-----------------------------

Behovet av nya långfristiga lån under år 1992 beräknas till 
6.807.000 mark. 

I oktober 1991 har även upptagits ett pensionspremieåterlån om 

850.522 mark för vilket bolaget ställt en bankgaranti som säker

het och som torde kunna ersättas med en landskapsgaranti. 

Det totala behovet av garantier för nya långfristiga lån beräk

nas således till 7.657.522 mark eller avrundat till 8.000.000 
mark. 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt 

att Landstinget bemyndigar 

landskapsstyrelsen att utan krav 

på motsäkerhet men i övrigt på 

av landskaps styrelsen fast

ställda villkor bevilja Ålands 

Kraftverksaktiebolag utöver av 
Landstinget tidigare godkända 

garantibelopp, landskapsgaran
tier såsom proprieborgen till 

ett belopp av högst 8. 000. 000 



Mariehamn den 19 december 1991 

L a n t r å d 

Finanschef 
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mark till säkerhet för lån, som 

bolaget upptar för tryggande av 

landskapets elkraftsförsörjning 

samt för uppfyllandet av för 

lånen ställda villkor; samt 

att garantierna får beviljas 

för lån som upptas före den 31 
maj 1993. 

Ragnar Erlandsson 

Dan E Eriksson 


