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Sammanställning av ärende ÅLR 2014/8884, Remiss-svar avseende 

åtgärdsprogram och förvaltningsplan för våra vatten 
 

Sedan 2013 har olika samråd och informationsmöten hållits för att arbeta fram förslag i de 

uppdaterade program och planer som behövs enligt vattendirektivet mot slutet av 2015. I 

oktober/november anlitades en konsult för att slutföra åtgärdsprogrammet (ÅP) och då tillkom 

en del nya punkter/förslag, som infördes.  I arbetet var även en politisk arbetsgrupp inblandad. 

 

19 remiss-svar har inkommit, varav 11 svar är från kommuner (Geta kommun, Sunds 

kommun, Brändö kommun, Finströms kommun, Vårdö kommun, Mariehamns stad, Kökars 

kommun, Jomala kommun, Lumparlands kommun, Lemlands kommun och Saltviks 

kommun). 

Övriga svar: Ålands kommunförbund, tillsynsmyndigheten ÅMHM, Ålands 

Producentförbund (ÅPF), Fiskodlarföreningen, Fiskeribyrån, Natur och Miljö, Ålands 

skogsvårdsförening och S-O Karlsson.  

 

Nedan presenteras en sammanfattning av de inkomna svaren som huvudsakligen behandlar 

vattenåtgärdsprogrammet. Fotnot från vattenbiolog har lagts till vid vissa svar/synpunkter. 

Svaren innehåller såväl kritik som intressanta och viktiga synpunkter och en del nya 

åtgärdsförslag. 

 

Kommunerna är ganska samordnade: 
De inriktar sig på att ge synpunkter på avlopp. 

De saknar resurser för att genomföra de åtgärder som föreslås gällande avlopp. En allmänt 

hållen åsikt är att finansieringsstöd behöver återinföras för avloppsutbyggnad och 

förbättringar. Alla uppgifter, krav, ansvar och eventuella konsekvenser behöver tydliggöras 

och det behövs en total översyn av gällande lagstiftning och landskapsandelssystem. 

 

Kökar kommun liksom andra kommuner menar att det är ett stort problem att landskapsbidrag 

för VA och utbyggnad saknas. 

 

Revidera landskapslagen om avloppsvattenavgift (ÅFS 1974:23). Behovet av detta har 

tydligen framförts vid ett flertal tillfällen till ÅLR. Lagen behöver revideras så att 

kommunerna ges bättre förutsättningar att ta ut avgifter av brukarna.  Lagen är föråldrad och 

medger varken grundavgifter eller andra typer av avgifter. Vårdö kommun hänvisar till rikets 

lag om vattentjänster (FFS. 9.2.2001/119). 

 

Resurser saknas för den tillsyn av avlopp som föreslås i ÅP. I anslutning till föreslagna 

åtgärder behöver det förtydligas vem som har ansvaret för vad. De ekonomiska 

konsekvenserna för kommuner, näringsliv och enskilda måste beaktas
1
. 

Geta kommun påpekar att finansieringen måste tydliggöras i ÅP, liksom ansvaret. 

 

ÅLR överförde tillsynen till kommunerna 2008 - helt utan samråd. Kommunerna saknar 

resurser och gällande regelverk för att utöva nödvändig tillsyn. Finströms kommun påpekar 

att det behövs resurser för att kartlägga alla som saknar avloppslösningar och att en samlat 

register behövs (registerdel och kartgränsavsnitt). 

                                                 
1
 Konsekvensanalys har utförts på en övergripande nivå i FP, men detta utfördes innan nya förlag tillkom i 

oktober. En uppdaterad konsekvensanalys av en ekonom rekommenderas. SV, vattenbiolog. 
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Det behövs en total översyn av gällande lagstiftning samt landskapsandelar.  

En del kommuner kommer med en del nya förslag, som t.ex. Sunds kommun som vill att man 

i förordning inför krav vid ombyggnad av äldre avloppsanläggningar. De önskar även att det 

skapas lagliga möjligheter för kommunerna att ta en årlig tillsynsavgift för de 

avloppsanläggningar som ligger inom kommunens tillsynsområde. 

Grundavgift för avloppsvatten bör utformas så att administrationskostnader kan ingå. 

Det behövs även anvisningar för stallgödselhantering vid mer än 5 djurenheter, i 

miljöskyddsförordningen. Landskapet bör ha en aktiv roll när det gäller skyddet av de mindre 

vattenbolagens vattentäkter då bolagen saknar ekonomiska förutsättningar att själva driva 

skyddsprocesser. 

 

Saltviks kommun (liksom några andra kommuner) anser att det vore bra ifall åldersgräns 

införs för de äldre enskilda avloppsanläggningarna. Byggnads- och miljönämnden efterlyser 

tydligare direktiv från landskapsregeringen angående hanteringen av de enskilda avloppen. 

 

Brändö kommun påpekar att programmet saknar en modern och relevant syn på fisken som 

näring och livsmedel och synen på odling av fisk i havskassar. Landskapets syn på 

vattenvårdsåtgärder skiljer sig från Finlands vattenbruksstrategi. De anser även att den 

åländska vattenlagen behöver revideras och nämner specifikt den sk ”stopp-paragrafen.” 

Även Brändö kommun delar övriga kommuners uppfattning om att resurser för kartläggning 

av avlopps- och vattenledningsnät samt pumpstationer saknas. Likaså för tillsyn. 

 

Lumparland och Lemlands kommun poängterar vikten av brett samarbete och en kontinuerlig 

dialog med innevånare, föreningsliv samt det offentliga för att lyckas med en bra uppföljning 

av vattenmiljön. Detta ställer sig även andra kommuner bakom. 

 

Jomala kommun har redan överskridit sin reserverade kapacitet för avloppsvatten vid 

Lotsbroverket. De anser att kapaciteten vid Lotsbroverket ska utökas, eller att annan lösning 

för hela Åland framtas. Finansieringsstöd behöver återinföras så att även omplacering av 

avloppsledning vid dricksvattentäkter kan möjliggöras. Även Jomala anser att lagstiftningen 

om avloppsvattenavgift måste ses över. De påpekar att resurser saknas för tillsyn. Trots att en 

organisation och administration av tillsynen av enskilda avloppslösningar kräver omfattande 

resurser har inte någon justering skett av landskapsandelarna eller andra finansieringsstöd 

skett, efter förändringen 2008. 

 

Jomala kommun anser de skyddszoner som finns idag vid dricksvattentäkter är tillräckliga 

och anser att frågan behandlas utgående från bestämmelserna i plan- och bygglagen 

(2008:102). Även Jomala kommun påpekar att det ekonomiska ansvaret måste tydliggöras 

samt risken med att näringar, som fiskodlingar, flyttar till närområden med mindre stränga 

krav. De anser även att vattenåtgärdsprogrammet bör förkortas och att konkreta 

sammanfattningar införs i såväl ÅP som FP. 

 

Mariehamns stad har inkommit med ett väldigt långt svar som bör läsas till sin helhet då det 

innehåller många förslag och synpunkter som är svåra att sammanfatta på ett enkelt sätt.  

 

Mariehamns stad påpekar att det är viktigt att respektera gällande roller och 

mandatfördelning, samt att kommunerna är självstyrda och inte kan åläggas ansvar för planer 

och program som ÅLR tagit fram. Staden är positiv till ifall kommunalt ägda bolag, t.ex. 

Ålands vatten, ställer sin kompetens till förfogande, men anser också att ÅLR ska betala 

arbetstid för staden i dylika fall. De frågar också varför Ålands vatten ska ha ansvaret bära 
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ansvaret för en VA-plan.  Liksom övriga kommuner förespråkar de en översyn av 

lagstiftningen gällande vatten och avlopp. 

De anser även:  

 I ÅP saknas förslag för att utöka den ekologiska produktionen. 

 De anser att större hänsyn bör tas till klimatförändringar.  

 Möckelbybäckens belastning är dubbelt så hög än Lotsbroverket och behöver 

åtgärdas/prioriteras. 

 Förtydliga om KMV i Västra hamnen
2
.  

 Oljeskyddsberedskapen är undermålig. 

 I FP vill de att jordbrukets förklaring om varför Greppa näringen-konceptet 

misslyckades ska finnas med till sin helhet och de har även några andra mindre förslag 

på ändringar (som t.ex. en länk som saknas
3
). 

  

Ålands kommunförbund 
Högt ställd ambitionsnivå som inte backas upp av tilldelning av ekonomiska resurser för de 

aktörer som ska verkställa åtgärderna. 

Ål. lagstiftning är föråldrad, total översyn krävs, i enlighet med rikslagstiftningen. 

ÅLR behöver överväga återinförande av investeringsstöd för avloppssystem i samband med 

revidering av landskapsandelssystemet. 

Det saknas förutsättningar för att utveckla kommunala vatten- och avloppssystem och 

regelverk för att utöva tillsynen. 

  

ÅMHM: 
ÅMHM konstaterar att i ÅP (Åtgärdsprogram) nämns ÅMHM flera gånger utan koppling till 

den lagstiftning myndigheten tillämpar. De vänder sig mot att de står med som andra aktörer 

under olika åtgärder utan att detta redogörs för närmare. ÅMHM utövar tillsyn, men inte 

strategisk planering. De vänder sig också emot att de ibland står som ansvarig (som t.ex. 

åtgärd 15 om antibiotika i fiskodlingar och hänvisar till att generellt sätt är användningen av 

antibiotika liten i åländska fiskodlingar. Läkemedel i vattenmiljön är en större fråga än bara 

antibiotika i fiskodlingar). De vill att ÅMHM ska strykas från i princip varje åtgärd där de står 

uppräknade som "andra aktörer". 

 

De undrar varför förslaget om fritidsbåtars avloppsutsläpp finns med som åtgärd (22), då det 

redan genomförs idag av ÅMHM. Även åtgärd 23 utförs redan och tillför inget nytt. Åtgärd 

24 är utom ÅLR kontroll och bör utgå. 

Åtgärd 20 är ingen åtgärd och kan strykas. Olika samråd är helt naturligt nödvändiga för alla 

branscher och kan anses vara så grundläggande förutsättning att man inte kan anse dem utgöra 

en enskild åtgärd. 

  

De anser att vissa förslag behöver förtydligas, liksom ansvar och budget för genomförande. 

Skyddsplaner för både dricksvatten och grundvatten är viktiga och grundvattenområden klass 

I o II bör utredas
4
.  Överlag har de detaljsynpunkter på varje åtgärd

5
. 

De har också ett bra förslag på hur åtgärd 27 kan omstruktureras och omformuleras. De anser 

att ÅLR kan peka ut särskilt skyddsvärda vikar, arter och habitat och kräva miljögranskning 

på just dessa platser
6
.  

                                                 
2
 Det arbetet pågår genom examensarbetare Jacob Nordlund. Avser begreppet Kraftigt modifierad 

vattenförekomst, som t.ex ekonomiskt viktiga hamnar. 
3
 Enkla åtgärder som kommer att vara justerade i slutversionen av FP. 

4
 Förslag om detta finns i ÅP. 

5
 Vilka bör beaktas i slutversionen. 
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Övriga åtgärder: Det är väsentligt att ÅLR vidarebefodrar information om vatten och 

kustområden till kommuner och andra myndigheter. Vid uppgörande av planera för mark och 

vatten är information om känsliga och skyddsvärda områden avgörande för att kunna tas i 

beaktande. Lekområden och känsliga områden bör utpekas och skyddas i lag så att ÅMHM 

kan ta dem i beaktande. 

 

Dessutom anser ÅMHM att principerna för SMART målsättning bör användas för varje 

åtgärdsförslag. 

 

Slutligen poängterar de att det är av yttersta vikt att det reserveras medel för utförande av 

åtgärderna. Vattenåtgärdsprogrammet mister sin effekt om tillräckliga budgetanslag inte 

reserveras. Samt att ord och begrepp bör definieras och att det ska vara tydligare vem som 

ansvarar och för vad. Konsekvenser och kostnader bör vara bättre utredda och redovisade. 

  

Fiskodlarna 
Är kritiska mot åtgärd 12 (fytasfoder), 14 (RAS- landbaserade odlingar), 15 (anv. av 

antibiotika) där de påpekar att statistik behövs men att formuleringen är missvisande, 16 

(onödig), 17 (efterfrågar totala utsläpp till hela Östersjön) och för åtgärd 18 påpekar de att det 

är viktigt med diskussion och bifogar eget förslag ”Åtgärd XX2” som handlar om förtydligad 

lagstiftning. Och för åtgärd 20 så anses fortsatt samråd viktigt.  

De bifogar även några egna förslag som avser förtydligad lagstiftning samt förtydligande av 

principer (Åtgärd XX2 och åtgärd XX1). 

 

Slutligen påpekas att åtgärdspunkterna i vattenbruksstrategin (10, 12, 13 och 16) bör tas upp i 

åtgärdsprogrammet för att få en helhetssyn på vattenbruksrelaterade åtgärder. 

 

Fiskeribyrån 

Ställer sig tveksamma till åtgärd 12 (fytasfoder) och menar att man från politiskt håll lovat att 

användning av fytasfoder ska genomförs ifall fiskodlarna får en kompensation i form av 

utökad produktion
7
. 

De anser att åtgärd 14 (RAS) är onödig och missvisande. 

Åtgärd 15: Användningen av antibiotika är inget problem. 

Åtgärd 16: Fiskeribyrån ifrågasätter att de ska vara aktör och har svårt att se vad byråns roll 

ska vara. 

Slutkommentar om recirkulationsanläggningar: Det är kapitalkrävande att anlägga en stor 

recirkulerande fiskodling. Anläggningens storlek och därmed dess behov av t.ex. rejäla 

elanslutningar talar emot en etablering i skärgården. Det är svårt att se att recirkulerande 

fiskodlingar på land skulle kunna ersätta den traditionella kassodlingen. 

  

Ålands natur och miljö 

De anser att man i ÅP bör ta ett helhetsperspektiv på miljö- och hållbarhetsfrågorna. Trots att 

fokus måste vara på kväve och fosfor måste ÅNoM understryka att kemikalier, läkemedel, 

hormoner och plastartiklar på senare tid lyfts fram som stora och problematiska 

vattenmiljöfrågor. 

 

                                                                                                                                                         
6
 Ett mycket bra förslag som bör utvecklas i en gemensam arbets- och styrgrupp. 

7
 Utökad produktion skulle medföra ökade utsläpp av kväve i vattenmassan. I Genomförandeplanen från 2011 

(politiskt förankrad) var inriktning minskade utsläpp mha fytasfoder vid bibehållen produktion (2011 års nivå). 
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De anser att möjligheterna att sätta mikroplastfilter på tvättmaskiner och reningsverk bör 

undersökas. 

 

När det gäller enskilda avlopp borde ÅP även fokusera på alternativa lösningar såsom 

komposterande toaletter. 

 

De är positiva till dikesvandringar a´la Peter Feuerbach och diskussioner med tredje sektor-

aktörer som Rädda Lumparn. 

 

Vattenlagen är bristfällig, liksom oljeskyddet. Möjligheter som vattenförbättringsfonder bör 

vara möjliga att utnyttja även utanför Ålands gränser och förbättringsöverskottet bör 

förenklas.  

 

Det anser det även viktigt med en bättre bild av hur det ser ut under ytan, speciellt med tanke 

på en framtida marin nationalpark på Åland. 

 

Slutligen påpekar de att en bättre regional planering för hela Åland inklusive kust- och 

havsplanering, samt utveckling av åländskt strandskydd skulle ha positiva effekter på 

vattenkvaliteten. 

  

 

ÅPF (Ålands Producentförbund) 
ÅPF är negativa till belastningsbilden för Åland då inte strömmar finns med

8
.  

 

De framför även nedanstående synpunkter: 

 De vill att sjöfartens utsläpp får större utrymme i planen och programmet
9
.  

 De anser även att flygtrafiken utsläpp ska redovisas
10

. 

 De påpekar problemen med avloppsledningar vid strömavbrott och menar på att 

skulden orättvist ofta hamnar på jordbrukare. 

 De pekar på problematiken med kryssningsfartyg och utsläpp. 

 De vänder sig mot att belastningsberäkningarna bygger på schabloner för jordbruket.
11

 

 De påpekar att det åländska jordbruket går alltmer mot ett hållbart jordbruk.  

 Ifall begränsningar ska införas vid dricksvattentäkter måste ersättning utgå till de 

berörda. De anser det oskäligt att förbjuda strandbete vid dricksvattentäkter
12

. 

 De är negativa till återföring av slam till jordbruket, pga av den kontaminering som 

avloppslam innehåller. 

 Nitratbeslutet måste revideras så att det blir praktiskt genomförbart för gårdarna. 

 Skogsbruket: De är negativa till formuleringen om kalaverkningar. Ålands skogsbruk 

är småskaligt. 

                                                 
8
 Den del som kommer via strömmar kan representeras av den vattenstatus som finns i yttre kustvatten och som 

berör hela Östersjön. Där behöver det internationella arbete/samarbete som pågår inom t.ex. HELCOM, IMO, 

EU osv fortsätta. Helt uppenbart är det när man studerar klassificeringskartor att de mest påverkade och 

övergödda vattnen ligger i våra inte vikar, samt i vissa fall våra sjöar. Vi behöver åtgärder för att minska den 

sortens belastning. En bättre belastningsmodell behöver tas fram och för det behövs medel. 
9
 Detta regleras genom andra direktiv och konventioner kopplade till luft och hör ej till vattendirektivet.. 

10
 Detta hör till andra direktiv och är ej upptaget i vattendirektivet. 

11
 Den modellen har använts under en längre period och ÅLR har för avsikt att få en bättre modell, men för det 

måste medel avsättas. 
12

 Detta förslag finns med som ett förslag till föreskrift i den remissversion för vattenskyddsområden som tagits 

fram, men som inte har fastslagits. 
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Avslutningsvis anser de att ÅP och FP visar på ett stort behov av kontroller och uppföljning. 

De anser att ÅLR bör överväga om den framtida förvaltningen verkligen är betjänt av så 

mycket övervakande resurser som krävs. Detta sedan man i stort sett blundar för de stora 

utsläppskällorna som belastar Åland. 

  

Ålands skogsvårdsförening  

De konstaterar att vattenskyddsåtgärder behövs och berör oss alla. För skogsbrukets del är 

detta reglerat i skogslagstiftningen och genom skogscertifieringen. Under arbete är även en 

ytterligare certifieringsprocess  (FSC, Forest Stewardship Council), som kommer att beakta 

miljöhänsyn i ännu högre grad. Ålands skogsvårdsförening anser att nuvarande 

skogslagstiftning är tillräcklig, men poängterar att rådgivning spelar en central roll inom 

skogsbruket för att minska utsläpp av näringsämnen. 

 

Punkt 9.3.3: Där föreslås att behov av ytterligare skyddsåtgärder diskuteras i en 

samrådsgrupp. Skogsvårdsföreningen deltar gärna i en sådan grupp. 

 

Skogsvårdsföreningen ställer sig mot förslaget ”att större kalaverkningar undviks samt att 

inga totalavverkningar nära känsliga vattendrag utförs”, då Ålands skogsbruk är småskaligt. 

Kriterierna inom skogscertifieringen med skyddsremsor ger tillräckligt skydd. 

 

Åtgärdsförslag 11: Inskränkningar på markägares möjligheter att idka skogsbruk bör ersättas 

och regelverk för detta bör utarbetas. 

 

Sven-Olof Karlsson, Saltvik. 

Han anser att förslaget är överdimensionerat och innehåller diffusa uppskattningar om 

påstådda miljöbelastningar, där man skulle ha beaktat näringarnas viktiga betydelse för den 

åländska ekonomin.  

 

Han påpekar även att miljöcertifiering inte är bindande för skogsägaren.   

 

Ekonomiskogsbruk utgör en viktig inkomstkälla för många skogsägare och bidrar med många 

skatteinkomster och arbetsplatser. Utomordentligt viktigt för detta är byggande av nya 

skogsvägar, grävande av nya och rensning av befintliga diken, Glyofosfat-besprutningar mot 

gräsväxt, som tar livet av plantorna
13

, och gödsling.  

Skogsbruket är en förnyelsebar resurs som borde befrämjas. 

 

Han framför kritik mot den karta över Lavsböle träsk råvattentäkt som tagits fram genom 

infrastrukturavdelningen försorg. 

 

Han underkänner alla punkter som lyfts fram i åtgärdsprogrammet rörande skogsbruk som 

orealistiska, oekonomiska och ett kraftigt hot mot det åländska skogsbruket. 

 

Sammanställningen slut.  

 

/Susanne Vävare 

 

                                                 
13
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