
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 18/1990-91 med anledning av ltm 

Bert Häggbloms hemställningsmotion 

till landskapsstyrelsen om att i årssta

ten för år 1992 upptas medel för ut

delning av energisnåla lampor. 

Landstinget har den 18 mars 1991 irtbegärt finansutskottets yttrande över motio

nen. Utskottet, som i ärendet hört överinspektören T or-Erik Söderlund, får med 

anledning härav anföra följande. 

I motionen föreslås att medel upptas i årsstaten för år 1992 för utdelning av 

energisnåla lampor till de åländska hushållen. 

Utskottet har inhämtat att Björneborgs stad i november 1990 beslöt att inleda en 

kampanj med gratisutdelning av energisnåla lampor i syfte att förbättra energihus

hållningen bland elförbrukarna. Sammanlagt 17.500 lampor delades ut under två 

dagar. De lampor som delades ut ger samma ljusstyrka som en 75 Watt lampa, men 

förbrukar endast 18 Watt. Lampan drar 80 procent mindre el och räcker 8 gånger 

längre än en vanlig glödlampa. I samband med kampanjen gavs allmän information 

om olika energibesparande åtgärder. Enligt vad utskottet erfarit är gratisut

delningen av energisnåla lampor en del i en större kampanj för att främja ett mera 

ekonomiskt utnyttjande av energin. Projektet i Björneborg var det första i sitt slag 

i Finland. Utvärderingen av projektet är inte slutförd ännu, varför det är för tidigt 

att uttala sig om huruvida man lyckats i sin målsättning att effektivera energiför

brukningen. 

I Stockholm, där belysningen står för över 25 procent av den totala elförbrukningen., 

har en kampanj med utdelning av värdekuponger som berättigar till 50 kronors 

rabatt vid inköp av energisnål lampa genomförts. Att byta ut vanliga glödlampo~, 

mot energisnåla lampor är enligt Stockholm Energi en enkel och effektiv metod för 
energisparande som inte kräver någon standardsänkning, efter som förbrukningen 

minskar genom att energin används effektivare. Sammanlagt utnyttjade 35.000 

hushåll sin värdekupong. 

I handeln finns idag två typer av energisnåla_ lampor, lysrörslampor och kompaktlys

rör. Lysrörslamporna har vanligen skruvsockel och passar i de flesta glödlampsar

maturer medan kompaktlysrör har stiftsockel som enbart passar i armaturer 
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speciellt gjorda för dem. För att använda kompaktlysrör i glödlampsarmaturer 

krävs en adapter. Fördelarna med dessa lysrör är att de har lång livslängd, ger 4-6 

gånger större ljuseffekt än glödlampor, har mindre värmespill än glödlampor och 

har låg energiförbrukning. En nackdel är det höga priset som dock kompenseras av 

den länga livslängden, 5.000 - 8.000 timmar, och låga energiförbrukningen. Ett skäl 

som ytterligare talar för användande av lågenergilampor är att de anses vara 

bättre för miljön. Eftersom elförbrukningen stadigt ökar innebär det på sikt att 

elnätet och anläggningar måste byggas ut, vilket kostar mer än det kostar att i 

stället spara motsvarande energi med hjälp av effektivare användning av elenergi. 

Att använda lågenergilampa är ett av de enklaste sätten att utnyttja befintliga 

resurser på ett bättre sätt. En nackdel ur miljöhänsyn är emellertid att Jågenergi

lamporna innehåller kvicksilver och därför klassificeras som problemavfall, som 

inte bör kastas med det övriga avfallet. En annan nackdel med lysrörslampor och 

kompaktlysrör är att de kan vara för tunga och stora för vissa armaturer. 

Kompaktlysrörens många sockelvarianter kan också ses som en negativ egenskap. 

Då färjåtergivningsegenskaperna hos kompaktlysrören är sämre än hos glödlampor 

passar inte kompaktlysrör överallt. Dessutom tillverkas energisnåla lampor tillsvi

dare enbart utomlands. 

Vad gäller glödlampor noterar utskottet att de är lätta att byta, tänds genast, är 

billiga och ger att varmt sken. Nackdelarna med glödlamporna är deras korta 

livslängd, 1.000 -5.000 timmar, ringa ljuseffekt och stora spillvärmeproduktion. 

Endast ca 10 procent av lampans effekt omvandlas till ljus, resten till värme. Den 

värme som lampan ger går emellertid inte til! spillo, eftersom den också värmer 

rummet. I moderna elvärmda hus kan termostaterna utnyttja den här värmen. 

Vidare finns s.k. halogenlampor som är en variant av glödlampor. Halogenlampornas 

ljuseffekt är ca 50 procent bättre än glödlampornas och deras livslängd är 2.000 -

4.000 timmar. Nackdelen med halogenlamporna är att de blir mycket heta, varför 

det är viktigt att placera lamporna tillräckligt långt ifrån det objekt som skall 

belysas och att noggrant följa brandsäkerhetsföreskrifterna vid installation. 

Utskottet konstaterar således att det på marknaden finns ett antal lampsorter med 

varierande egenskaper. Vilken lampsort man väljer är givetvis beroende av till vad 

och var ljuset behövs. 

För att uppnå syftet med en dylik kampanj, d.v.s. att effektivera elanvändningen i 

hushållen, bör enligt utskottet lamporna inte delas ut gratis. Erfarenheterna visar 

nämligen att många lampor förblir oanvända om så sker. 
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Utskottet önskar vidare betona att problemet med de stora belastningstopparna 

inte löses genom den här typen av kampanjer, eftersom man inte samtidigt aktivt 

försöker påverka utvecklingen mot en jämnare energiförbrukning. 

I B jörneborg bidrog, såsom påpekas i motionen, handels- och industriministeriet 

med ett investeringsbidrag om 50 procent för anskaffningen av lamporna. De 

lampor som distribuerades kostar i handeln omkring 130 mark. Om ett liknande 

projekt skulle genomföras på Åland är det med beaktande av landskapets budgete

ringsregler om enahanda förmåner enligt utskottets bedömning möjligt att uppta 

medel för bidrag via landskapets ordinarie årsstat för en liknande energisparkam

panj. 

Med hänvisning till det ovan anförda iår utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 16 april 1991 

att Landstinget med förkastande av 

hemställningsmotion nr 48/ 1990-91 

måtte bringa betänkandets motivering 

till landskapsstyrelsens kännedom. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Carina Strand 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Olofsson och Tuominen. 


