NÄRINGSUTSKOTTETSBETÄNKANDE
Vindkraftsprogram och fortsatt utbyggnad av vinclkraftene:rgi
1992-93

nr 12
. HM 127 och 129

SAMMANFA'ITNING

Motionerna
I ltm Bengt Hägers m.fl. motion föreslås att landskapsstyrelsen skall skapa
förutsättningar för att snarast möjligt fortsätta utbyggnaden av vindkraftverk på
lämpliga platser i landskapet.
Iltm Harry Erikssons m.fl. motion föreslås att landskapsstyrelsen skall få i uppdrag att
snarast utarbeta ett vindkraftsprogram för Åland och därmed även arbeta för att
undanröja alla hinder för vindkraftens utveckling.

UTSKOITETS •!!ÖRSLAG
Utskottet delar i princip motionärernas uppfattning men har ändå valt att förkasta
motionerna eftersom åtgärder redan planeras eller vidtagits av landskapsstyrelsen.
UTSKOITETS SYNPUNKTER
Utskottet konstaterar att erfarenheterna från pilotprojektet med vindkraftverk i
Sottunga, för vilket Ålands Teknologicentrum ansvarat, är myck~t_, positiva.
Beräkningar visar att lönsamhet nästan uppnåtts vilket man inte hade vågat räkna med
innan projektet drogs igång. Utsikterna vad gäller lönsamhet var inte särskilt goda med
tanke på att vindkraftverket inte ingår i en s.k. vindpark där rationaliseringsyin~terJcan
göras. Utskottet konstaterar vidare att Åland är en mycket lämplig plats för u~ecklande
av vindkraft men att vindkraften, med tanke på väderleksvariationema, aldrig kan bli
annat än ett komplement till andra energikällor.
Enligt vad utskottet fått erfara pågår för tillfället mätningar på två olika platser i
landskapet där man bedömer att förutsättningar finns för att etablera ytterligare
vindkraftverk.
Utskottet noterar vidare att landskapsstyrelsen i den nyligen antagna
elkraftförsörjningsplanen poängterar att vindkraften förtjänar fortsatt uppmärksamhet.
Slutligen önskar utskottet påpeka att en utbyggnad av vindkraft i större skala är
realistisk endast om ekonomiska förutsättningar för verksamheten är för handen. Enligt
utskottets åsikt bör landskapsstyrelsen därför undersöka möjligheten till nedsättning av
eller befrielse från omsättningsskatt för producerad vindkraftenergi.
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ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 17 mars 1993 inbegärt näiingsutskottets yttrande över motionerna.
Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Lasse Wiklöf och projektchef
Robert von Pfaler.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Boman samt ledamöterna
Abrahamsson, Beijar och Sjöblom.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget måtte förkasta
hemställningsmotionerna nr
127/1992-93 och 129/1992~93 och
meddela landskapsstyrelsen till
kännedom vad utskottet anfört i
betänkandets motivering.

Mariehamn den 13 april 1993
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