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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL-

NING till Landstinget med förslag 

om ställande av landskapsgaranti 

till säkerhet för lån som Alands 

Elandelslag upptar för tryggande av 

landsbygdens och skärgårdens elför

sörjning. 

Alands Elandels har inl t en anhållan om landskapsgaranti 

för nya lån om sammanlagt 3.000.000 mark. Anhållan avser finan

siering av linjeförstärkningar och nyelektrifiering på landsbyg

den och i skärgården. Av bilagd investeringsplan (Bilaga 1) 

framgår investeringarnas fördelni inom de olika kommunerna åren 

1987 och 1988, De sammanlagda investeringarna beräknas uppgå 

till ca 12.400.000 mark varav ca 5.400.000 mark hänför sig till 

renoveringen av st i u t i skärgården. För bidrag till 

elandelsl t f6r 0 r finns upptaget anslag i ordina-

rie årsstaterna r å~ n 1986 och 1987. Enligt elandelslagets 

beräkningar erfordras 

h6gst·3.000.00U mark fBr 

r åren 1987-1988 långfristiga lån om 

11umfBrande av investeringsprogrammet. 

De lån som erhållits under senare år har en arnorteringstid om 5-7 

år och det är därf6r inte jligt att genomföra investeringarna 

och fullfölja amor eringarna utan ny upplåning. Andelslagets 

sammanlagda l risti upp! ing uppgår f .n. till ca 8.400.000 

mark. Låneamorteringarna å n 1987-1988 räknas till ca 

6.500.000 mar . 

För rvarande uppgår landskapets garantiåtaganden för elandels

laget till 6.7 2.916 mark. 

Elandelslaget har i detta skede inte kunnat angiva från vilka 

kreditanstalter 1 kommer att tas och ej heller lånetiden. 

investeringarna avser ti 1987-1988 fBreslås att garantierna 

skulle få tecknas för lån som upptas före utgången av maj månad 

1989. Det ankommer därvid på landskapsstyrelsen att granska 
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förutsättningarna för garantibevillningen och lånevillkoren. 

Landskapsstyrelsen skulle även bemyndigas att medgiva amorte

ringsuppskov på grundval av i föreliggande och i tidigare fram

ställningar givna bemyndiganden om detta i varje särskilt fall 

anses ändamålsenligt. 

På grund av de korta lånetiderna - i allmänhet ca 5-7 år - är 

omsättningen på lån relativt snabb. Detta gör att behovet av nya 

lån blir stort men också att amorteringarna sker snabbt. 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt 

Mariehamn, den 7 april 1987. 

v i c e 1 a n t r å d 

Finanschef 

att Landstinget bemyndigar 

landskapsstyrelsen att utan krav på 

motsäkerhet men i övrigt på av 

landskapsstyrelsen fastställda 

villkor bevilja Ålands Elandelslag 

utöver av landstinget tidigare 

godkända garantibelopp, landskaps

garanti såsom proprieborgen till 

ett belopp av högst 3.000.000 mark 

till säkerhet för lån, som andels

laget upptar för tryggande av 

landsbygdens och skärgårdens el

kraftsförsör jning, och för uppfyll

ande av för lånen ställda villkor; 

och 

att garantierna får beviljas för 

lån som upptas senast 31 maj 1989. 

Gunnevi Nordman 

Dan E Eriksson 



Investeringsplan 1987 - 1988 

Kommun 10 kV ledning 0,4 kV-ledning 

km mk km mk 

Nätstationer 

st mk 

Bila~ 
1987-03-17 /DF .. 

10 kV stamledningsnät Totalt 
(enligt bidragsansökan) 

km mk 
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Jomala 6,2 325.000 2,9 162.000 5 150.000 

Hammarland 7' 1 370.000 9,8 500.000 9 247.000 

Eckerö 11 , 1 349.000 6,4 320.000 14 423.000 

Fin ström 0,7 33.000 4,0 200.000 2 48.000 

Geta 2,5 160.000 

Saltvik 3,7 176.000 2,8 135.000 5 135.000 

Sund 1 ,4 70.000 1 '6 80.000 2 48.000 

Vårdö 19,6 1.200 .000 1 '0 50.000 1 28.000 

Lem land 20,6 1. 196. 000 2,0 100.000 2 48.000 

Käkar 0,4 20.000 1 30.000 

Kumlinge 2,0 95.000 3,0 150.000 3 76.000 

Lumparland 3,6 534.600 
Föglö 24,4 2.592.440 

Sottunga 4,4 270.290 

Brändö 26,2 2.712.070 

6.109.400 

Självfinansiering (oförut~edd) = 10 % 709.400 

74,9 3.974.000 33,9 1.717.000 44 1. 233 .000 58,6 5.400.000 12.324.000 


