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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 61 
Tillstånd för åtgärder inom  
vattenskyddsområde.  
ÅLR 2019/4192 
111 S4 

Bakgrund 
Det har inkommit en förfrågan från Ålands Vatten om tillåtelse att sätta 
ut en 16 m2 stor flytande våtmark i Säckviken, Långsjön, vid utloppet 
från Stallhaga träsk med avsikt att förbättra vattenkvaliteten. Tekniken 
används på andra ställen i naturliga vattenmiljöer samt anlagda park- och 
reningsdammar för att förbättra vattenkvaliteten.  
 
I syfte att förbättra statusen på dricksvatten upprättades det 
skyddsområden 1988 för dricksvattentäkterna Dalkarby träsk, 
Markusbölefjärden och Långsjön (beslut 32/1988/3). I domen framgår att 
skyddsområdet borde omfatta hela sjöarnas avrinningsområden. Förutom 
stadganden i den dåvarande vattenlagen togs det fram specifika 
föreskrifter för att skydda vattnet ytterligare.  
 
I vattenlagen (1996:61), 5 kapitel, 3 § framgår att landskapsregeringen 
kan ge tillstånd till viss åtgärd eller verksamhet inom ett 
vattenskyddsområde om det är utrett att detta kan ske utan risk för 
försämring av vattenkvaliteten.  
 
Ålands Vatten har vidtalat styrelsen för de samfällda vattnen som 
samtycker till åtgärden och andra verksamhetsutövare i området är 
informerade. 
 
Beslut 
Förfrågan bifalles och tillåtelse ges för att anlägga en flytande våtmark i 
Säckviken, Långsjön. Om våtmarksprojektet avbryts ska stommen tas 
tillvara på ett ansvarsfullt sätt. Om projektet resulterar i att man vill 
anlägga fler våtmarker bör man utreda om det finns stommar gjorda av 
alternativa material. 
 
Motivering 
Ålands landskapsregering anser inte att förslaget är i konflikt med 
vattenskyddsområdets syfte eller strider mot de antagna  
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skyddsföreskrifterna, under förutsättning att arbete med våtmarken i 
övrigt sker med största möjliga hänsyn till dricksvattentäkten och enligt 
föreskrifter och lagstiftning.  

 
Nr 62 
Regelverk kring saltvatten- 
förande vattenbrunnar. 
ÅLR 2019/3138 
112 S4 

En förslagsställare önskar att regelverket kring borrning av brunn görs 
om så att undantag kan göras så att avsaltning av salt brunnsvatten får 
göras. Detta för att undvika att privatpersoner i behov av enskilt vatten 
inte ska drabbas oskäligt hårt om vattnet på fastigheten visar sig vara salt. 
 
Lagstiftningen kring borrning för vatten är en åländsk behörighet som 
tillkommit för att skydda sött grundvatten från att blandas med saltvatten. 
Det kan röra sig om både inträngning av havsvatten och blandning med 
”gammalt” salt grundvatten. 
 
På bland annat Gotland och i Värmdö i Sverige har man liksom på Åland 
områden med problem med grundvattennivåer och saltvatteninträngning i 
brunnar och där tillämpas också en restriktiv hållning till avsaltning av 
brunnsvatten. På Åland är det ÅMHM som är prövnings- och 
tillsynsmyndighet i frågan. 
 
Beslut 
Landskapsregeringen överväger att införa ett undantagsförfarande, vilket 
kräver ändring av lag och förordning. 
 
Motivering 
Landskapsregeringen inser att situationer kan uppstå där 
vattensituationen kan ställa till med problem vid fastigheter som är i 
behov av enskild vattenförsörjning och ser över behovet av en revidering 
av regelverket. 

 
Nr 63 
Tillstånd att få rena vatten med  
för hög salthalt från borrbrunn för  
att använda som hushållsvatten. 
ÅLR 2019/3345 
113 S4 

En sökande har skickat in en anhållan om att i första hand få rena vatten 
med för hög salthalt från borrbrunn och därefter använda det som 
hushållsvatten för permanent boende på den sökandes fastighet. 
I andra hand, om inte förstahandsanhållan beviljas, anhåller sökanden om 
att den sökandes tidigare tillstånd om rätt att äga tomt för permanent 
boende också beviljas för fritidsboende, så att om vattenförsörjning i 
framtiden blir möjlig, förändra fastigheten från fritidsboende till 
permanent boende.  
 
Beslut: 
Landskapsregeringen avslår anhållan om avsaltning och överför ärendet 
från miljöbyrån till regeringskansliet för avgörande av 
andrahandsanhållan.  
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Motivering: 
Det är Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet som enligt 
landskapslagen om miljöskydd (2008:124) och landskapsförordning om 
miljöskydd (2008:130) är prövnings- och tillsynsmyndighet i frågan.  
 
Lagstiftningen är till för att skydda grundvattnet mot inträngning av 
saltvatten. Det kan vara fråga om både havsvatten och ”gammalt” salt 
grundvatten som kan riskera att brunnar med idag gott vatten blir 
kontaminerade med salt vatten. Landskapsregeringen inser dock att 
situationer kan uppstå där vattensituationen kan ställa till med problem 
vid fastigheter som är i behov av enskild vattenförsörjning och ser över 
behovet av en revidering av regelverket. 
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