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SAMMANJlAITNING
!Jotionen
l ltm Bengt Hägers m. fl. motion föreslås att landskapsstyrelsen snarast och på alla sätt
medverkar till att el- och värmeverk med biobränslen planeras och uppförs på Åland.
Utskottets förslag
Utskottet föreslår att motionen förkastas e.ftersom landskapsstyrelsen redan medverkar
till uppförande av värmeverk för biobränslen.
UTSK01TETS SYNPUNKTER
Utskottet konstaterar att Ålands Teknologicentrum inom projektet "Förnyelsebar
energi" studerar förutsättningarna för utnyttjande av vind- och solkraft samt av skogen
som energikälla.

I landskapet finns stor tillgång till brännbart material från skogen i form av
hyggesrester och avfall från flisproduktion. Finströms och Jomala kommuner har vänt
sig till Ålands Teknologicentrum med en begäran om en undersökning av möjligheterna
till utökad biobränsleanvändning. Ålands Teknologicentrum har i anledning av detta
företagit en undersökning och planerar nu att starta ett pilotprojekt i Finström. En
anläggning för fliseldling skulle enligt planerna uppföras på skolområdet i Godby för
uppvärmning av såväl skolbyggnaderna som idrottshallen. Även Ålands
Skogsägarförbund är inblandat i försöksverksamheten. Utskottet finner det lämpligt att
på detta sätt inleda verksamheten me.d ett projekt från vilket erfarenheter senare kan
vinnas.
Utskottet konstaterar vidare att ett inofficiellt samarbete pågår mellan
landskapsstyrelsens skogsbruksbyrå och Ålands skogsvårdsförening i fråga om
utnyttjande av biobränslen. Eftersom samarbetet nyligen inletts har det ännu inte
resulterat i något konkret projek.i.
Slutligen konstaterar utskottet att energiutvinning av biobränslen i form av massaflis
framförallt kan bli aktuell i fråga om uppvärmning eftersom energiförlusten är mycket
stor då värme skall omvandlas till elenergi. Av denna anledning har man i det av
landskapsstyrelsen nyligen antagna elförsörjningsprogrammet inte desto närmare berört
massaflis som elenergikälla.
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ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 24 mars 1993 inbegärt utskottets yttrande över motionen.
Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Lasse Wiklöf samt projektchef
Robert von Pfaler.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Boman samt ledamöterna
Abrahamsson, Beijar och Sjöblom.
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Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 128/1992-93.
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