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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR i9/1977-78 med 

anledning av ltm Olof M. Janssons m.fl.hem

ställningsmotion angående åtgärder för att eko

nomiskt stöda användningen av inhemskt bränsle 

samt för förbättring av bostäders värmeisolering. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovannämnda hemställ

ningsmotion. 

Utskottet har i ärendet hört näringschefen Tor Mattsson samt forsttekni

ker Göran Harberg och får i anledning därav anföra följande. 

Landstinget har under de senaste åren till behandling förehaft motioner, 

som nära anknyter till nu föreliggande hemställningsmotion, nämligen dels 

angående energiförsörjningen i dess helhet i landskapet samt dels möjlig

heterna att utnyttja s.k.alternativa energikällor. Av dessa motioner avsåg 

nr 21 och 24/1974-75 möjligheterna att ersätta olja med avfallsflis och 

utnyttjande av bränsle från de åländska torvmossarna och skogarna, nr 

11/1976-77 användningen av avfallsprodukter för energiförsörjningen samt 

nr 37/1977-78 anslag för apparatur för undersökning av vindförhållandena, 

Landstinget har ställt sig positivt till syftet med motionerna och i års

staten for 1978 ingår anslag avsett att disponeras för utvecklande av 

metoder för energibesparing under momentet 27.02.21. Dessutom har lands

tinget på basen av hemställningsmotion nr 2/1977-78 hemställt om åtgärder 

ifråga om energiproblemen i allmänhet och om åtgärder för att på sikt 

trygga energiförsörjningen i landskapet. 

Nu ifrågavarande hemställningsmotion har av utskottet uppfattats som 

en önskan om ytterligare aktivering beträffande informationen i frågan 

och om ekonomisk stimulans för energisparande och användning av inhemska 

bränslen. I sistnänmda avseende har motionen i första hand nämnt avfalls

flisen. Det är också uppenbart att av olika till oljan alternativa bräns

len, användningen av flis ligger närmast till och att de praktiska meto

derna för ett utnyttjande redan finnes. Vid centrala ämbetsverkets skogs

bruksbyrå har också flisens användning för uppvärmningsändamål studerats 

och tjänstemännen följer fortgående med de erfarenheter som nåtts vid 

forskning och försök på området. Byrån har också aktivt informerat om 

flisens användningsmöjligheter. Enligt utskottets uppfattning har verk

samheten på Åland bedrivits så långt nuvarande resurser medgivit. I den 

mån ytterligare medel erfordras för att stimulera intresset i landskapet 

torde förslag därom lämpligast framläggas i samband med behandlingen av 
landskapets årsstater. 
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Ifråga om åtgärder för förbättrad värmeisolering i bostadshus har land

skapsstyrelsen följt upp frågan om ekonomiskt stöd genom tillämpning av 

de i riket gällande bestämmelserna för bidrag till förbättrande av värme

isolering, vilket samtidigt är av betydelse för sysselsättningen inom 

byggnads sektorn. 

I övrigt hänvisar utskottet till sina tidigare betänkanden om energi

försörjningen och användningen av alternativa energikällor och förutsät

ter, att lämpliga åtgärder i övrigt bör beaktas i helhetsplaneringen för 

landskapets energiförsörjning liksom att därvid beaktas eventuellt lämp

ligbefunna ekonomiska stödåtgärder . 

Med hänvisning till det ovansagda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den lrJ. april 1978 . 

att Landstinget hemställer om åtgärder för 

att på lämpligt sätt ekonomiskt stimulera 

energisparande och utnyttjande av inhemskt 

bränsle. 

\ ~an 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Mattsson, viceordföranden Wiklöf 

samt ledamöterna Olof Jansson, Rodmar Söderlund och Torvald Söderlund. 


