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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

16/1991-92 med anledning av landstingsman 
Bengt Hägers m.fl. hemställningsmotion till 

landskapsstyrelsen om uppgörande av en 

energieffektivitetsplan. 

Landstinget har den 30 mars 1992 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet får med anledning härav anföra följande. 

Motionärerna efterlyser olika åtgärder för att på lång sikt komma till rätta med den stora 

energiförbrukningen i industriländerna. Särskilt tas behovet av olika sparkampanjer upp, 

liksom möjligheterna att utveckla och ta i bruk förnyelsebara energikällor. I 
sammanhanget poängteras också den stora energikonsumtionens påverkan på miljön. Det 
föreslås att landskapsstyrelsen skulle utarbeta en energieffektivitetsplan. 

De problem som tas upp i motionen har varit föremål för behandling i ett flertal 
sammanhang. Här skall endast nämnas några hemställningsmotioner som finansutskottet 

behandlat. Hemst.mot. nr 2/1977-78 angående åtgärder för säkrande av landskapet 

Ålands energiförsörjning, hemst.mot. nr 8/1979-80 om åtgärder för att uppgöra ett 

energipolitiskt program, hemst.mot. nr 3/1986-87 om en utredning angående utvecklande 

av energiproduktion som grundar sig på förnyelsebara energikällor, hemst.mot. nr 
53/1986-87 om vindhastighetsmätningar för utvärderingar av vindkraftens 
utvecklingsmöjligheter, hemst.mot. nr 23/1988-89 angående inrättande av en 
energikonsulent vid landskapsförvaltningen, hemst.mot. nr 47/1989-90 om att anordna 
en energisparkampanj i landskapet, hemst.mot. nr 56/1990-91 angående 

energibesparingar inom produktion och hushåll, hemst.mot. nr 61/1990-91 om 

utarbetande av energisparprogram och hemst.mot. nr 48/1990-91 om att i årsstaten för 

år 1992 upptas medel för utdelning av energisnåla lampor. 

Finansutskottet har således vid ett flertal tillfällen haft anledning av fördjupa sig i den i 

föreliggande motion upptagna problematiken. Likaså har landskapsstyrelsen på basen av 
dessa motioner och de beslut som landstinget fattat med anledning därav vidtagit ett stort 
antal åtgärder som syftat till just de mål som uppställs av motionärerna. Således finns i 
årsstaten särskilt anslag upptaget för informations-, rådgivnings- och 

utbildningsverksamhet som syftar till att effektivera användningen av olika energiformer. 
Denna verksamhet har hittills bedrivits genom ett samarbete mellan landskapsstyrelsen, 
Mariehamns stad, Ålands Elandelslag och Ålands Kraftverksaktiebolag och bl.a. syftat 

till att få till stånd inbesparingar ifråga om elförbrukning. Vidare finns ett anslag 

upptaget under ett särskilt moment för understöd av försöksverksamhet i 

energihushållningssyfte. Anslaget används för forskning och försöksverksamhet inom 

energihushållningen, i huvudsak inom Ålands teknologicentrums regi. Här kan nämnas 



att ay anslaget har medel använts för att avlöna en särskild projektanställd som arbetar 
vid teknologicentret och har till uppgift bland annat att informera om alternativa 
energikällor samt att utreda möjligheterna till ytterligare utveckling inom området. Till 
hans uppgifter har också hört att bygga en särskild experimentanläggning där man i 
praktiken kunnat kombinera olika energiformer. 

För att få en heihetsbild över det rådande och framtida läget inom energiförsörjningen 
har landskapsstyrelsen sammanställt ett s~tistiskt material rörande energiförbrukningen 
för att på basen därav kunna både kartlägga dagsläget och överblicka tendenser för 
framtiden. Landskapsstyrelsen måste därför anses ha en god bild av det rådande läget. 
Vidare kan nämnas att den av landskapsstyrelsen tillsatta elförsörjning'sdelegationen i sin 
elförsörjningsplan också i viss utsträckning behandiar allmfulna · energifrågor. 
Elförsörjningsplanen uppgörs årligen och den gällande planen uppgjordes .1991 och 
omfattar tiden 1992-2001. 

Med tanke på de åtgärder som redan vidtagits och det sätt varpå landskapsstyrelsen 
kontinuerligt följer upp de här frågorna anser finansutskottet det för närvarande inte 
finnas behov av att yrka på ytterligare åtgärder. 

Med hänvisning till det anförda föreslås 

Mariehamn den 28 april 1992 
.'\ 

att landstinget förkastar hemställ
ningsmotion nr 71/1991~92. 

På finansutskottets vägnar: 

Magnus Lundberg 
ordförande 

Elisabeth Naucler · 
sekreterare.· 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Magnus Lundberg, 
viceordföranden Tuominen samt ledamöterna Bengtz och Gunnar Lundberg. 


