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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 56 

VA-plan för Åland 

ÅLR 2015/11619 

163 S4 

Beslut 

Landskapsregeringen beslöt anteckna VA-plan Åland, för en hållbar 

dricksvatten- och avloppsförsörjning (version 1.0, senaste uppdatering 

21.4.2020, ÅLR 2015/11619) till kännedom.  

 

Motivering 

Det samarbete och den viljeyttring till utveckling inom VA-sektorn som 

visats genom att ta fram den gemensamma VA-planen innehållande en 

VA-policy är av stort värde och en värdefull grund för fortsatt arbete. 

 

Nr 57 

Uppföljning av Åland Vattens inbjudan 17 juni 2020 

ÅLR 2020/9830 

164 S4 

Beslut 

Landskapsregeringen beslöt att sammanfatta det aktuella läget i de olika 

frågor som diskuterats vid möten sedan inbjudan från Ålands Vatten den 

17 juni 2020 enligt bilaga 1 S420E40.  

 

Bakgrund 

Landskapsregeringen sammanfattar det aktuella läget i de olika frågor 

som diskuterats vid möten med Ålands Vatten sedan inbjudan den 17 juni 

2020. 
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 BESLUT 164 S4 1 (3) 

  
 Datum Dnr 

 17.12.2020 ÅLR 2020/9830  

   

 Ålands Vatten Ab 

 Att. Christian Nordas 

 Vattenverksvägen 34 

 22150 JOMALA 

  

  

  
Hänvisning 

Ålands Vattens inbjudan till miljöministern  

till möte 17 juni 2020 

 
Kontaktperson 

Stig Abrahamsson 

 
Ärende 

UPPFÖLJNING AV ÅLANDS VATTENS INBJUDAN 17 JUNI 2020 

 

Landskapsregeringen och Ålands Vatten Ab har mötts två gånger sedan 

minister Röblom erhöll inbjudan till mötet den 17 juni 2020, dels den 

aktuella 17 juni, dels den 10 september. Vid dessa tillfällen har de 

aktuella frågeställningarna delvis diskuterats.  

Landskapsregeringen önskar att sammanfatta det aktuella läget i de olika 

frågorna skriftligt. 

 

1. Våra vattentäkter mår inte bra 

- Ålands Vatten bedriver ett viktigt arbete med att genom olika 

åtgärder arbeta för att förbättra vattenkvaliteten i vattentäkterna. 

Landskapsregeringen har genom att bevilja tillstånd för åtgärder 

inom vattenskyddsområdena möjliggjort att dessa initiativ har 

kunnat förverkligas. Till dessa kan räknas till exempel ÅLR 

2019/4192 tillstånd för flytande våtmark i Långsjön och ÅLR 

2020/4991 tillstånd för åtgärder i åkerdiket Strömmen. 

Vad det gäller kravet på att vissa sidodiken bör grävas om och att 

vissa täckdikningsrör kapas, har jordbruksbyrån tillsammans med 

sakkunniga från infrastrukturavdelningen tidigare utrett frågan 

och meddelat att den lösning som presenterats inte var tekniskt 

möjlig och inte ha den verkan som efterfrågas. 

 

2. Uppföljning av beslut från Ålands landskapsregering 

- Nya vattenskyddsbestämmelser.  

Landskapsregeringen har antagit ”Allmänna skyddsföreskrifter 

för dricksvattentäkter vid fortsatt vattenskyddsarbete”, ÅLR 

2019/6486. Det har framkommit synpunkter och aspekter på 

Bilaga 1 S420E40 



  

dessa som gör att de ytterligare kan förbättras, bland annat 

angående byggnation inom vattenskyddsområde. 

Arbetet med att detaljerat definiera skyddsområden med indelning 

i olika zoner utreds i arbetet med den nya vattenlagen där bland 

annat ersättningsfrågor ska klargöras tydligare. 

Hela vattenskyddsarbetet kan ses som en helhet, där den nya 

vattenlagstiftningen tillsammans med vattenskyddsföreskrifter 

och skyddsområden utgör viktiga grundpelare som också ska 

tydliggöras för alla berörda. 

 

- Bestämmelser om grundvattenskydd intill vattentäkterna. 

De zonerade vattenskyddsområdena skall när de inrättas kunna 

erbjuda ett fullgott skydd för vattentäkterna.  

Områdena runt ytvattentäkterna kan inte direkt liknas med 

grundvattenområden som oftast utgörs av vattenförande 

permeabla sand- och grusformationer. 

För att inte begreppsförvirring skall introduceras så är det viktigt 

att hålla isär begreppen. 

 

- Förbättrad vägskyltning inom vattenskyddsområdet 

Infrastrukturavdelningen har tagit fram ett skyltningsförslag runt 

Ålands Vattens vattentäkter. Ett kostnadsförslag har också tagits 

fram. Det normala förfarandet vid skyltning är att en 

verksamhetsutövare ansöker om skyltning hos 

infrastrukturavdelningen och att verksamhetsutövaren sedan 

bekostar skyltningen. 

 

- Tillfälligt vattenuttag ur Vargsundet. 

Landskapsregeringen tog beslut ÅLR 2018/9885 i september 

2020. I beslutet meddelades att de av Ålands Vatten föreslagna 

ändringarna i lagstiftningen var så omfattande och avvikande från 

den gällande vattenlagstiftningen att sådana ändringar inte är 

aktuella.  

 

3. En hållbar VA-plan för Åland 

- Arbetet med framtagandet av VA-planen för Åland är ett gott 

exempel på att det finns en vilja inom sektorn att komma framåt i 

frågor som kan ses som strategiskt viktiga för hela Åland. 

Man har tagit fram en lägesbeskrivning, gemensam policy och 

lyft fram en mängd olika viktiga punkter som borde åtgärdas för 

att komma vidare mot en hållbar dricksvatten- och 

avloppsförsörjning. Flera projekt har redan startats som 

samarbeten mellan kommunerna med eller utan medverkan av 

landskapsregeringen. 

 

Ålands lanskapsregering har tagit VA-plan Åland, version 1.0, till 

kännedom.  

 



  

Landskapsregeringen ser det fortsatta arbetet med VA-frågorna 

som ytterst viktigt, och vill se en fortsatt god dialog med de 

berörda aktörerna. 

 

 

 

Minister Alfons Röblom 

 

 

 

Miljöingenjör Stig Abrahamsson 


