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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 9/1977-78 med 

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

ställningsmotion angående åtgärder för säk

rande av landskapet Ålands energiförsörjning. 

Landstinget har inbegärt finansutskottets yttrande över ovannämnda hem

ställning$motion. 

Utskottet har i ärendet hört verkställande direktören i Ålands Kraftverks

aktiebolag, diplomingenjören Erling Gustafsson och får anföra följande. 

Landstinget har under de senaste åren till behandling förehaft motioner 

som nära berör syftet i nu föreliggande hemställningsmotion, nämligen möj

ligheterna 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 vindförhål

landena. Landstinget har ställt sig positivt till syftet med motionerna 

och i årsstaten för 1978 ingår anslag avsett att disponeras för ut~~cklan

de av metoder för energibesparing under 27.02.21. 

Föreliggande motion riktar uppmärksamheten på frågan om landskapets ener

giförsörj ning i dess helhet jämte därtill anslutna åtgärder. Åland är i 

detta nu och även fortsättningsvis till huvuddeln för sin energiförsörj

ning beroende av importerad energi. De i motionen väckta frågeställning

arna om energiförsörjningen är därför av betydelse, icke minst i krissi

tuationer, då landskapet kan bli särskilt drabbat, Det är därför viktigt, 

att alternativa möjligheter och energikällor diskuteras. Utskottet omfat

tar också tanken på en inventering och samlad bedömning av energiresurser

na inom landskapet och åtgärder som avser energibesparingar. 

Av s.k.alternativa energikällor som på Åland kunde tänkas få betydelse 

nämner motionerna vindkraft, träflis jämte brännbart avfall och solvärme. 

För närvarande pågår runtom i världen omfattande forskning beträffande 

dessa och andra alternativ. Det torde knappast vara möjligt att på Åland 

utföra någon egentlig egen forskning men resultaten från andra håll bör 

kunna utnyttjas för en utvärdering av användningsmöjligheterna även inom 

landskapet. Utskottet konsterar å andra sidan, att det givetvis vore till 

fördel, om speciella forskningsproj ekt kunde förläggas till Åland, t. ex. 

inom ramen för det nordiska samarbetet. 
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Såsom utskottet i samband med de tidigare motionerna framhållit vore det 

önskvärt såväl med informati on som stimulansåtgärder i fråga om energibe

sparing och ,där så är möjligt , utnyttjande av alternativa energikällor . 

Utskottet anser för sin del att den s . a . s . övergripande planeringen för 

landskapets energiförsörjning horde ske inom landskapsförvaltningens ram. 

Denna uppgifL kunde anförtros lämpligt sammansatt e11Er:Sl!Jlordnad ar betsgrupp . 

De viktigaste uppgifterna inom denna långsiktsplaneri ng vore att följa med 

utvecklingen inom energiområdet , insamla uppgifter utifrån och kartlägga 

behov och möjligheter inom landskapet . Inom dessa uppp;ifter borde även ges 

möjligheter att utreda konkreta projekt . Resultaten ai-- arbe:tlet;,bör i frmn:·_ 

av information och vid behov förslag kunna föras vidare till landskaps

styrelsen och andra berörda myndigheter och organ. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet föreslå 

Marieharnn den 27 

att Landstinget måtte hemställa att land

skapsstyrelsen ägnar energiproblemen i land

skapet erforderlig uppmärksamhet och med be

aktande av tillbudsstående resurser vidtar 

åtgärder med syfte att på sikt trygga land

skapets energiförsörjning. 

t {(ts'"" vägnar: 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet :ordföranden .Mattsson, viceordföranden Wiklöf samt 

ledamöterna Olof Jansson, Rodrnar Söderlund och Torvald Söderlund . 
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