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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 11/1976-77 

med anledning av ltm K.-G. Fagerholms m.fl. 

hemställningsmotion om utredning beträffan

de användning av avfallsprodukter för ener

giförsörjningen. 

Landstinget har över ovannämnda hemställningsmotion inbegärt finansut

skottets yttrande. Utskottet har i ärendet hört landskapsforstmästaren 

Paul Holmfors, verkställande direktören för Ålands Kraftverksaktiebolag 

Erling Gustafsson, stadsingenjören Lars Lönnqvist och civilingenjören 

Karl Johan Edlund och får anföra följande. 

Finansutskottet har landstingsåret 1974-1975 handlagt tvenne hemställ

ningsmotioner som nära berör syftet i nu föreliggande hemställnings

motion nr 8, nämligen motionerna nr 21 och 24/1974-75, vilka avsåg under

sökningar dels,öm möjligheterna att ersätta olja med avfallsflis och 

dels beträffande utnyttjande av bränsle från de åländska torvmossarna och 

skogarna. 

Utskottet ansåg 1 sitt betänkande, som omfattades av landstinget, att 

tekniska lösningar föreligger för utnyttjande av flis som bränsle. Be

träffande den ekonomiska sidan konstaterades att flisen vid utnyttjande 

i större anläggningar inte var konkurrenskraftig nog och anläggnings-

kostnaderna för sådana anläggningar betydligt dyrare än t.ex. för 

oljeeldning. I anledning av motionerna gavs landskapsstyrelsen av lands

tinget i uppdrag att undersöka möjligheterna att använda avfallsflis 

som bränsle samt att följa med utvecklingen i frågan. 

Beträffande användningen av avfallsprodukter och sopor till enerigför

sörjning föreligger i huvudsak samma möjligheter och problem. 

Utskottet konstaterar att det finns exempel där värmen från avfallsför

bränning utnyttjas för energiförsörjning. Förutom att för ändamålet ford

ras relativt dyrbara specialanläggningar kan problemen sägas koncentre

rade till frågor som gäller förbehandlingen, tillförseln och len utvunna 

energins värmevärde. Avfallsprodukterna såsom bränsle hatrak ta t oj ämna 

kvalitet förutsätter en viss förbehandlingsrunt tillförsel i tillräckligt 

stora mängder. Även om tillräckligt stora mängder står till buds, innebär 

detta relativt dyra transport- och lagringskostnader. Erfarenheterna 

från andra håll har också visat att den utvunna energins värmevärde är 

otillräcklig för att kunna anvi1ndas som en energikälla för sig och har 
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därför i värmeproduktionen inte ansetts kunna ge någaä Lillskotts

eC:Eekt av större betydelse . 

Oaktat det ovan sagda finns det enligt utskottets uppfattning ändock 

anledning att uppmärksamma frågeställningarna i motionen, då närmast i 

anslutning till avfallshanteringen i övrigt . Enligt utskottets bedöm

ning kan möjligen . 1 avfallsprodukterna inom landskapet vara tillräck

liga för att i relation till kostnaderna för annan avfallshantering 

motivera satsning till förbränning där värmen kunde utnyttjas såsom 

stöd till elförsörjningen eller fjärrvärmeanläggningar . Frågan om av

fallshanteringens användning är i detta fall en ändamålsenlighets- och 

kostnadsfrågc jämfört med andra metoder för avfallshantering. 

Ur denna synpunkt kunde frågan närmare detaljstmlcras på basen av de 

undersökningar och det material som i stor utsträckning finns från un

dersökningar och exempel på andra håll . 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 

ordförande 

att Landstinget hemställer att landskaps

styrelsen i anslutning till tidigare upp

drag beträffande användningen av avfalls

flis uppmärksammar andra avfallsprodukters 

utnyttjande för energiförsörjningen samt 

uppmärksamgör de kommunala myndigheterna 

på frågan i samband med ordnandet av av

fallshanteringen . i landskapet. 

ägnar: 

~;-:::sson~ 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Eklund, viceordföranden Olof Jansson 

samt ledamöterna Torvald Söderlund , .Mattsson och Wiklöf. 
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