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Nr 59 

Tillsättande av styrgrupp för vatten-  

och avloppsplan  

ÅLR 2015/11619 

92 S4 

Landskapsregeringen beslöt 4.12.2015 att bevilja stödmedel till Ålands 

vatten Ab för att ta fram en vatten- och avloppsplan, VA-plan, för Åland. 

Arbetet påbörjades i januari 2016 och beräknas slutföras i december 

2017, då en slutlig VA-plan överlämnas till landskapsregeringen. Mellan-

rapporter ska presenteras för landskapsregeringen i september 2016 och i 

februari 2017.  

 

Arbetet har inletts med en nulägesanalys. För styrningen av det fortsatta 

arbetet önskar landskapsregeringen tillsätta en styrgrupp. Styrgruppens 

uppgift är att styra projektet och ge strategiska riktlinjer för arbetet ut-

gående från de projektbeskrivningar som tidigare tagits fram och från den 

fortgående rapportering som Ålands vatten Ab ger under projektets gång, 

inklusive den heltäckande mellanrapportering som ges i september 2016 

och i februari 2017. Landskapsregeringen kommer även att sammankalla 

en referensgrupp för arbetet. De formella besluten angående projektets 

fortskridande fattas av landskapsregeringen i samband med mellan-

rapporteringen. Vattenförsörjning och avloppsvattenbehandling är ett 

kommunalt ansvar, och styrgruppen består därför huvudsakligen av re-

presentanter från kommunerna med regional spridning över Åland.  

 

Beslut 

Landskapsregeringen beslutar att utse en styrgrupp för arbetet med en 

vatten- och avloppsplan för Åland. 

 

Till ordinarie medlemmar utses:  

Kommundirektör Katarina Donning, Saltviks kommun 

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Dina Friberg, Eckerö kommun 

Teknisk chef Michael Lindbäck, Jomala kommun 

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Mattsson, Hammarlands 

kommun 

Kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, Föglö kommun 

Infrastrukturdirektör Kai Söderlund, Mariehamns stad 
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Vattenbiolog Mikael Wennström, Ålands landskapsregering 

 

Till ersättare för kommunteknikerna utses: 

Byggnads- och miljöinspektör Erika Gottberg, Saltviks kommun 

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Erik Nordback, Sunds kommun 

Vikarierande teknisk chef, byggnads- och miljöinspektör Johan Willstedt, 

Lemlands kommun 

 

Vattenbiolog Mikael Wennström fungerar som sammankallare och ord-

förande för gruppen. 

 

VD Christian Nordas och VA-utredare David Ståhlman, Ålands vatten 

Ab, deltar i styrgruppsmötena som sakkunniga. David Ståhlman fungerar 

dessutom som styrgruppens sekreterare. 
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