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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 112 

Ålands Vatten Ab:s ansökan om penningautomatmedel för 

specialändamål under år 2016. 

ÅLR 2016/6554 

185 S4 

Ålands Vatten Ab ansöker om 50 000 euro för att genomföra konkreta 

miljöförbättrande åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten i vattentäkterna 

Långsjön och Markusbölefjärden.  

 

Beslut: 

Beslöts att bevilja Ålands Vatten Ab 50 000 euro från penningautomat-

medel (år 2014) för specialändamål under 2016. Bidraget betalas ut i  

efterhand mot redovisning. Delutbetalning kan göras mot delredovisning. 

 

Motivering:  

Det specialändamål som beskrivs i Ålands Vattens ansökan är i linje med 

budgetskrivningen om finansiering av projekt som innebär förbättringar 

på miljöområdet. Projektet stöder också arbetet med landskapsrege-

ringens hållbarhetsstrategi. 

 

Bakgrund: 

Ålands Vatten är ett kommunalt ägt aktiebolag som producerar och leve-

rerar dricksvatten. Bolaget har till ändamål att på allmännyttig bas och 

enligt sunda ekonomiska principer bygga och driva anläggningar för att 

tillgodose såväl enskilda konsumenters som industriella och andra före-

tags vattenbehov.  

 

Projektets syfte är att genom konkreta miljöförbättrande åtgärder vid 

Långsjön och Markusbölefjärden förbättra möjligheterna för en hållbar 

dricksvattenförsörjning på Åland i framtiden. Målsättningen är att med 

experthjälp ta fram så många åtgärdsförslag som möjligt för konkreta 

miljöförbättrande och/eller kunskapshöjande åtgärder samt att genomföra 

minst två konkreta åtgärder. Exempel på möjliga åtgärder är integrerad 

skyddszon, fosfordamm och tvåstegsdike. I projektbudgeten ingår även 

kostnader för informationsmöten samt informationsmaterial. 
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Nr 113 

Ålands Vatten Ab:s ansökan om penningautomatmedel för 

specialändamål under år 2016. 

ÅLR 2016/6741 

186 S4 

Ålands Vatten Ab ansöker om 25 000 euro för att genomföra samarbets-

projekt kring enskilda avlopp med syfte att kartlägga utsläppskällor kring 

ytvattentäkter.  

 

Beslut: 

Beslöts att avslå Ålands Vatten Ab:s ansökan. 

 

Motivering:  

Det specialprojekt som beskrivs i Ålands Vattens ansökan ingår som en 

del i ett projekt för framtagande av en VA-plan för Åland. Nämnda VA- 

projekt utförs av Ålands Vatten och beslut om landskapets stöd till pro-

jektets finansiering fattades den 4.12.2015. 

 

_______________________________ 

 

 


