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Nr 66 

Anhållan om delutbetalning för projektet ”framtagande av 

belastningsmodell för Ålands vattenmiljöer”.  

ÅLR 2016/6808 

107 S4 

Miljöbyrån har den 22 november 2016 beviljats ett bidrag om 100 % och 

högst 100 000 euro för projektet ”Framtagande av belastningsmodell för 

Åland vattenmiljöer.” 

 

Syfte med projektet är att förbättra kunskaperna om tillståndet i den 

marina miljön (unionsprioritering 6, artikel 80.1.c). Ett webbverktyg som 

ger en helhetsbild av belastningen från land till kust och hav tas fram. 

Belastningsverktyget ger utökad kunskap om den faktiska situationen och 

kommer att användas för att förbättra övervakning, åtgärder och 

uppföljning av kustvatten och mer marina vatten, enligt utpekade behov i 

vattendirektivet samt ramdirektivet om en marin strategi. 

Belastningsverktyget kommer att finnas tillgängligt på 

landskapsregeringens hemsida för allmänhet, kommuner och andra 

myndigheter. 

 

SMHI arbetar med projektet och totalkostnaden för att ta fram 

belastningsverktyget motsvarar 100 000 euro och det handlar 

huvudsakligen om arbete i form av timmar. Offert har inkommit med 

arbetsbeskrivning och det är flera olika anställda på SMHI som arbetar 

med webbverktyget. I arbets- och projektbeskrivningen framgår också 

vad landskapsregeringens miljöbyrå måste bidra med. 

 

Landskapsregeringens eget arbete 

Miljöbyrån vid landskapsregeringen har haft en projektanställd under 

perioden 1.10.2016-16.4.2017, som huvudsakligen har arbetat med att 

sammanställa data till belastningsverktyget. Dessutom har amanuensen 

vid Husö biologiska station samt en GIS-ingenjör vid 

landskapsregeringen bidragit med flera månaders arbete under hösten 

2016-vintern/våren 2017. Även vattenbiologerna har bidragit med 

arbetsinsatser. Det handlar framför allt om datasammanställningar och 

GIS-material som har behövts till modellen. En gemensam workshop 

genomfördes vid SMHI i Norrköping tisdagen den 14.2 2017 t.o.m. 
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torsdagen den 16.2.2017. Utgifterna för resan för de åländska deltagarna 

betalades av landskapsregeringen, social- och miljöavdelningen. Totalt 

för resor och boende: 1 662,26 euro.  

 

Därefter har flera mejlkontakter genomförts löpande liksom ett SKYPE-

möte i maj med en genomgång av den första prototypen med olika 

frågeställningar och diskussioner. Färdig version kommer att finnas vid 

årsskiftet 2017/2018. En allmän redovisning för allmänheten och andra 

planeras till början av 2018 i form av ett kustvattenseminarium. 

Landskapsregeringens kostnader för eget arbete och resor har inte tagits 

upp i stödansökan. 

 

SMHI:s kostnader 

SMHI:s arbete och kostnader fram till den 15 maj 2017: 606 st. 

arbetstimmar à 92,78 euro. Totalt: 56 224 euro. 

 

Beslut 

Landskapsregeringen beslutar att miljöbyrån som ekonomiskt ansvarig 

ansöker om en första delutbetalning omfattande 56 224 euro från 

näringsavdelningen. Projekt 6445 administreras av budgetmoment 45 000 

Vattenförsörjning och vattenvård, kostnadsställe 405004. 
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