
Seminariedeltagarnas frågor, Q&A (rev. 20.05.2020)  

Under vattendagens lunch- och kvällseminarium 19 november 2019 hade deltagarna 

möjlighet att besvara samt ställa frågor via appen mentimeter på sina smarttelefoner. 

Resultatet finns nedan, inkomna frågeställningar har besvarats efter bästa förmåga. VA-

samarbetet har som målsättning att med tiden besvara alla frågor. 

 

Vilka är dina viktiga frågor? 

Förtydligade regelverk och lagstiftning 

Hållbarhet och ekonomi 

Råvattentillgången, hur säkerställa 

Hur vi säkrar framtidens färskvattentillgång. 

Vattentillgång, vattenskydd, enskilda / små avlopp, kunskapsutbyte 

Jag anser att dagvatten och gråvatten bör ses som en resurs. 

Ett säkert avloppssystem som inte läcker ut i hav och vattendrag. Rent dricksvatten som 

räcker till även vid torra perioder. 

Ny teknik för avlopp och toalettlösningar. 

 

Vilken är er största utmaning? 

Lagstiftning. 

 

Vilka är dina olösta frågor? 

Finansiering. 

 

Vilka är de största tre utmaningarna inom vatten och avlopp? 

VA-planering, Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 



Seminariedeltagarnas frågeställningar 

Ekonomi 

1.Hur mycket vinst bör VA-verken generera för att säkra kostnadstäckning? 

Exakt kostnadsbild för en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning för Åland är inte 

fastställd men kommer arbetas fram under år 2020. För att ge en rättvis bild behöver eventuella 

VA-investeringsbehov kartläggas och framtida VA-infrastruktursatsningar tas i beaktande. 

Ålands Vatten Ab föreslog år 2015 en modell för utökat VA-samarbete mellan kommunerna 

Finström, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Norra Ålands Avlopp Ab. I modellen 

ansågs att en långsiktigt hållbar verksamhet bör uppvisa ett avkastningskrav (vinst) 

motsvarande 3-5 % av omsättningen för att uppnå en självfinansieringsgrad utan tillskott av 

kommunala skattemedel. Samarbetsmodellen godkändes av alla utom en kommun varför 

förslaget föll. I Sverige rekommenderar branschorganisationen Svenskt Vatten en taxahöjning 

på minst 4 procent per år, och att VA-taxan behöver fördubblas kommande 20 åren för att nå 

en hållbar VA-försörjning. Oberoende hur vi löser Ålands finansiering av VA så ger Svenskt 

Vattens bedömning en fingervisning på vad en hållbar VA-försörjning kan komma att kosta. 

Den kommunala VA-sektorn på Åland omsatte 7 miljoner euro år 2016. 

David Ståhlman, VA-utredare Ålands Vatten Ab 

 

2.Borde det finnas möjlighet för VA bolag att fondera medel för att täcka kommande 

investeringar? (idag beskattas vinst i bolagen) 

Större VA-investeringar löses i regel med lån från kreditinstitut. Exempel på detta år 

utbyggnaden av Lotsbroverket och dess följder år 2006 och framåt samt Ålands Vattens 

investeringssatsningar de senaste 10 åren. Möjligheten till investeringsfond finns inte i dagens 

åländska lagstiftning. 

VA bolag kan ges möjlighet att fondera medel om det rör sig om vattenförbättrande åtgärder. 

ÅFS (2010:93) Vattenförordning för landskapet Åland, 7 kap. 24 §. Svensk VA-lagstiftning 

tillåter möjligheten till investeringsfond och ger VA-huvudman rätt till ett planerat överuttag 

till en investeringsfond för nyinvestering enligt en investeringsplan, inom 10 år. Denna 

fonderingsmöjlighet gäller inte nyexploatering utan enbart nyinvestering i det befintliga VA-

kollektivet t.ex. byggnation pga kvävereningskrav. Följaktligen gäller detta då heller inte 

reinvestering i det befintliga VA-kollektivet. 

David Ståhlman, VA-utredare Ålands Vatten Ab 

 

 

 

 

 

 



Samverkan 

3.Respektive aktör behöver definiera sina prioriteringar i syfte att utvärdera möjliga 

samarbetsalternativ.  

Sedan Ålands Vattens modellföreslag för utökat VA-samarbete mellan kommunerna föll år 

2017 har frågan om ökad samverkan inte lyfts på nytt. Inom pågående VA-samarbete mellan 

Ålands Vatten och 12 kommuner tangeras flera åtgärder som skapar bättre förutsättningar för 

ökad samverkan. Med tanke på den rådande konsensus som fanns bland deltagarna på 

Vattendagen att mer samverkan behövs, är den ställda frågan berättigad att lyftas igen. 

David Ståhlman, VA-utredare Ålands Vatten Ab 

 

4.Vilka är de största utmaningarna på vägen till ett VA-samarbete? 

Tidigare initiativ till ökat samarbete har fallit på finansieringsupplägg och/eller geografisk 

placering av gemensam organisation. Det finns även en rättviseaspekt att beakta gällande 

kommuner som valt att satsa mer på sin infrastruktur, och de som varit återhållsamma och 

kanske har ett underhållsunderskott. För att få stordriftsfördelar som ofta lyfts fram som en av 

fördelarna krävs att många kommuner är med för att få en gemensam organisation bärkraftig. 

Initiativ till samarbetsförslag är bräckliga då beslut från alla tillfrågade behöver vara enhälligt 

för att det ska lyckas långsiktigt. 

David Ståhlman, VA-utredare Ålands Vatten Ab 

 

5.Finns det motstånd mot kommunalt samarbete i VA-frågor ute i kommunerna och vad 

kan det i så fall bero på? 

Det finns inget uttalat motstånd mot kommunalt samarbete i VA-frågor ute i kommunerna. 

Orsaken till att Åland inte VA-samverkar mer går dels att finna i svaret på fråga 4. I dagsläget 

deltar 12 av 16 kommuner med Ålands Vatten i det VA-samarbete som syftar till att jobba med 

den kommunala VA-sektorns utvecklingsfrågor. VA-samarbetet utgörs av en styrgrupp med 

representanter från alla deltagarkommuner och det praktiska arbetet utförs av en anställd VA-

utredare på heltid. Dessa kommuner utgör 97 % av Ålands befolkning så en vilja till samarbete 

kring VA-frågor finns. Det är dock en diskrepans mellan VA-samarbete och VA-samverkan. 

Ökad VA-samverkan innebär att kommunen frånsäger sig vissa åtaganden för en annan part att 

sköta. Beslutanderätten och inflytande från den egna kommunen minskar. Ökad VA-samverkan 

förknippas även med en viss centralisering. Paralleller till de argument som förts i 

kommunreformdebatten går även att dra till de som kan användas mot en ökad VA-samverkan. 

Kommunen vet vad man har men inte vad man får. Ett huvudargument att inte vara för en ökad 

VA-samverkan är att kostnaderna inte blir lägre vilket ofta trumfar andra fördelar som ökad 

VA-samverkan kan föra med sig. Ett av målen i VA-planens policy är att nå en långsiktigt 

hållbar VA-ekonomi. Med ett sådant mål i VA-samverkan blir ökade kostnader oundvikligt för 

kommuner som har en underfinansierad VA-infrastruktur. Kommuner som har en VA ekonomi 

i balans, och kanske taxerat sina invånare högre än andra kommuner en längre tid vinner inget 

ekonomiskt på att samverka med en kommun med underfinansierat VA då kostnader ska delas 

på. Rättvis fördelning av kostnader mellan kommuner och minskat eller delat inflyttande är 

troligen två huvudorsaker till eventuellt motstånd mot ökad VA-samverkan. Läs gärna mer om 



kommunernas VA-ekonomi och varför de inte är helt jämförbara i VA-planen stycke 1.7 

ekonomi sidan 40. Fler exempel på argument gällande ökad VA-samverkan tangeras i Svenskt 

Vattens rapport 2013-13 ”Organisering för ökad uthållighet”. 

David Ståhlman, VA-utredare Ålands Vatten Ab 

 

6.Vad gör man om det finns politisk vilja men tjänstemän bromsar? 

- 

 

7.Hur få till stånd fungerande samarbete? 

En god grund har skapats genom arbetet med att ta fram VA-plan. Bygga vidare på detta forum 

och att diskutera och ta sig an gemensamma frågeställningar och projekt. Lyfta frågeställningar 

som LR kan ta sig an. 

Stig Abrahamsson, Miljöingenjör Ålands landskapsregering 

 

8.Hur ska kommunerna hantera tillsynen av den mängd enskilda avlopp man tog över av 

landskapsregeringen. Bör LR ge stöd för det här arbetet? 

Begärt svar från Miljöbyrån. 

 

9.Vilket är nästa steg till att få ett utökat samarbete mellan kommunerna? Vilka är 

stötestenarna? 

- 

 

Planering 

10.Hur hindrar vi att pumpstationer breddar över och avloppsvatten rinner ut i hav och 

sjöar? 

Regelverket om hur bräddningspunkter skall vara utformade måste och kommer att tydliggöras. 

Minskade flöden (dagvatten i systemet?) minskar risken. 

Stig Abrahamsson, Miljöingenjör Ålands landskapsregering 

 

11.Dagvattenhantering, hur förbättra, och behövs det? 

Dagvattenhanteringen är en viktig fråga i områden där stora ytor är hårdgjorda och 

dagvattenbrunnar går in i avloppsystemet. I Sverige har man i flera kommuner modeller på hur 

man leder dagvatten så att det inte hamnar i avloppssystemet. 

Stig Abrahamsson, Miljöingenjör Ålands landskapsregering 

http://www.vatten.ax/sites/www.vatten.ax/files/inlamningsversion_va-plan_remissreviderad_070619.pdf
http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2013-13.pdf


12.Att återanvända gråvatten och dagvatten för tvätt, bevattning och annat borde beaktas 

främst vid nybyggnation och planering av nya bostadsområden. Vilken prioritet borde 

dessa frågor ha? 

Begärt svar från Jomala kommun. 

Av alla de VA-frågor som VA-samarbetet jobbar med så prioriteras dagvatten- och 

vattenåteranvändningsfrågor inte lika högt som dricksvatten- och avloppsvattenfrågorna. Det 

beror på att det är en resursfråga och att frågorna är avgränsade till de som främst berörs, dvs 

Mariehamn, Jomala och Finström som har större dagvattenvolymer att hantera från ökad areal 

hårdgjorda ytor. 

David Ståhlman, VA-utredare Ålands Vatten Ab 

 

13.Åland har ett avloppsreningsverk. Är det för skört, att det borde finnas ett till? 

- 

14.Vi behöver öka takten i planeringsfrågorna, hur gör vi? 

- 

15.Hur göra för att minska på total förbrukningen till 2030? = en miljöåtgärd 

- 

16.Vilka visioner finns för att minska på läckagevatten både ut från hushållsvattennätet 

och inläckage i avloppsnätet? 

- 

17.Vad kostar en digitalisering av VA-ledningen? Finns det tankar om hur finansieringen 

skulle lösas? 

Frågan utreds inom VA-samarbetet. 

 

18.Vad gör man för att inte dräneringsvatten eller dagvatten leds in i avloppsnätet? 

Begärt svar från Finströms kommunaltekniska Ab. 

Dagvattenhanteringen är en viktig fråga i områden där stora ytor är hårdgjorda och 

dagvattenbrunnar går in i avloppsystemet. I Sverige har man i flera kommuner modeller på hur 

man leder dagvatten så att det inte hamnar i avloppssystemet. 

Stig Abrahamsson, Miljöingenjör Ålands landskapsregering 

 

 

 

 



19.Hur undvika tillväxt av mikrober i ledningarna främst sommartid, då unken lukt kan 

förekomma? 

Ålands Vatten doserar kloramin i dricksvattnet för att hindra tillväxt av bland annat bakterier 

under den tid som vattnet är i ledningsnätet. Läs mer om reningsprocessen i Dalkarby 

vattenverk här. Det kan finnas flera orsaker till tillväxt av mikrober i vattenledningar. Vid 

felsökning är ofta hur installationen är gjord ett vanligt problem. Stammar med dålig omsättning 

eller långa ledningar i fastigheter kan också bidra till problemet. 

Thomas Eriksson, driftschef Ålands Vatten Ab 

 

Kunskap 

20.Varför blir vattenkvaliteten sämre igen? 

COD är en miljöparameter och betyder Chemical oxygen demand, ett mått på vattnets halt av 

organiska ämnen. COD-värdet visar den mängd syre som förbrukas vid fullständig kemisk 

nedbrytning av organiska ämnen i vatten. Ett COD trendbrott har skett år 2006-2007 då värdet 

börjat stiga vilket kan indikera på försämrad vattenkvalitet. Högre COD-värden kan tyda på att 

vattnet påverkas av ytvatten eller annan förorening. 

Svar hämtat från VA-plan Åland 

 

21.Hur ser expertisen på möjligheten att i större utsträckning använda sig av avsaltning 

som vatten täckt reserv och eller för dagligt bruk? 

Avsaltning av havsvatten måste kunna ses som ett alternativ som skall beaktas vid tankegångar 

för ny vattentäkt. Avsaltning av grundvatten däremot är ingen god idé då man då riskerar att 

förstöra grundvattnet för alltid i stora områden. 

Stig Abrahamsson, Miljöingenjör Ålands landskapsregering 

Studenter på Sveriges Lantbruksuniversitet- SLU gjorde år 2019 ett arbete åt Ålands Vatten Ab 

gällande ”Avsaltning av brackvatten som lösning för Ålands framtida vattenförsörjning”. De 

fann i sin studie att ett kompletterande avsaltningssteg i Dalkarby vattenverk är möjligt och kan 

konkurrera med dagens reningsmetod.  

Studenter på Kungliga tekniska högskolan KTH tog även fram en rapport (infoga länkad 

onlinekälla) åt Ålands Vatten Ab år 2018, bl.a. gällande ett kostnadsförslag på ett 

kompletterande avsaltningssteg i Dalkarby vattenverk. Investeringskostnaden för ett 

avsaltningssteg beräknades att bli 12 Mkr. Driftkostnaden för Ålands vattenreningsverk 

tillsammans med ett avsaltningssteg beräknades att bli 19 Mkr, vilket är en ökning på 20% 

jämfört med driftkostnaden som Åland Vatten Ab har idag. 

David Ståhlman, VA-utredare Ålands Vatten Ab 

 

 

http://www.vatten.ax/dricksvatten/reningsprocess
http://www.vatten.ax/sites/www.vatten.ax/files/inlamningsversion_va-plan_remissreviderad_070619.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1320680/FULLTEXT01.pdf


22.Föglös avsaltningsanläggning har en rejäl överkapacitet kunde deras överproduktion 

kunna användas som resurs? 

Anläggningens kapacitet: 

Anläggningens teoretiska dygnskapacitet är vid 12 ℃ följande; 

➢ 20 tim x 10 m³/tim = 200 m³/dygn 

Anläggningens verkliga dygnskapacitet, (erfarenhetsmässig); 

➢ 20 tim x 7 m³/tim = 140 m³/dygn 

Föglö kommuns snittförbrukning är ca 40 m³/dygn på basen av de fem senaste åren. Dock är 

dygnsförbrukningen klart högre under maj t.o.m. augusti. 

Konstateras att kommunen utnyttjar ca 14 000 m³/år således återstår minst ca 37 000 m³/år 

vilket motsvarar en ledig kapacitet om ca 100 m³/dygn. 

Anläggningen har en lågreservoar på 120 m³. 

Vattenverkets lediga kapacitet kunde mycket väl utnyttjas som en resurs för övriga Åland. Dock 

behöver man se till att verket har reservkraft som räcker till för att producera vatten. I dags läge 

har verket endast reservkraft för att kunna pumpa ut det renade vattnet på ledningsnätet, kan 

inte producera vatten vid elleveransstörningar. Utmaningen är även att lösa logistiken från 

Föglö till övriga delar på Åland. 

Hans-Kristian Skaag, Kommuntekniker Föglö kommun 

 

23.Går det att vattna jordbruk med vatten från övergödda vattentäkter? Ex. Projektet 

Kaldersfjärden 

Det enkla svaret är ja – det går att vattna jordbruk med vatten från övergödda vattentäkter. 

Fördelen för jordbrukaren, oavsett om det är söt- eller brackvatten, är att åkrarna får extra 

näring. Inte bara kväve och fosfor, utan även spårämnen som grödorna behöver. Tas vattnet en 

bit från botten är näringskoncentrationerna generellt högre, speciellt på sommaren om vattnet 

har skiktat sig, dvs om det finns ett språngskikt. Om brackvatten används bör man vara 

försiktigare. Det är då viktigt vilken gröda som odlas och hur stora volymer som läggs på 

åkrarna. Generellt tolererar vall, spannmål och åkerböna salt ganska bra medan många 

grönsaker är känsliga. Grödorna bör helst bevattnas under natten, annars kan saltet i 

kombination med solljus ge frätskador på bladen. Det finns väldigt få studier kring vad som 

långsiktigt händer med mark som bevattnas med brackvatten. Saltet lakas ur med tiden med 

hjälp av nederbörd, men det råder en osäkerhet kring huruvida saltet kan ledas ner till 

grundvattnet. Det är beroende på hur avrinningen sker och vilken jordart som finns i marken, 

dvs risken kan vara olika stor i olika områden. En annan risk är om vattnet har ett högt innehåll 

av järn, vilket kan variera mycket mellan olika vattenförekomster. Höga halter av järn kan binda 

upp fosfat i marken och göra den otillgänglig för upptag av grödorna. Vid bevattning med 

brackvatten är det därför viktigt att ta jordprover (vilket jordbrukare vanligtvis gör). Varken 

åker eller grundvatten förstörs över en natt, så långsiktig uppföljning är nyckelordet. 

Annica Brink, Projektkoordinator Seabased Measures Ålands landskapsregering 



24. Om det blir torrperiod i sommar, vems ansvar är det att ge rekommendationer och 

bevattningsförbud till offentlig sektor? 

- 

25. Är vatten för billigt? 

Ja, eftersom underhåll och förnyelsetakt har svårt att hänga med. 

Stig Abrahamsson, Miljöingenjör Ålands landskapsregering 

 

26.Kommer vattenlagen verkligen gå igenom? 

- 

 

 

Har du fler VA-relaterade frågor? Skicka dem gärna till VA-samarbetets VA-utredare,  

David Ståhlman 

e-post david.stahlman@vatten.ax 

mobil 04570329964 

kontor 328 613 

mailto:david.stahlman@vatten.ax

