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Bakgrund VA-plan

- Punkt i LR:s åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar, kustvatten 2016-2021.

- Lagtingsbeslut om finansiering 2015.

- EU:s vattendirektiv VA-plan gott verktyg.



Arbetsfördelning

- LR uppdragsgivare

- Ålands Vatten genomförande

- VA-utredare drivande

- Styrgrupp riktgivande



Styrgrupp VA-plan
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Mikael Wennström, Landskapsregeringen Johan Willstedt, Lemlands kommun

Hans-Kristian Skaag, Föglö kommun Erik Nordback, Sunds kommun

Erik Brunström, Finströms kommun ers. Aron Lundström, Finströms kommun

Åsa Mattsson, Jomala kommun ers. Magnus Nordin

Erika Gottberg, Saltviks kommun

Kai Söderlund, Mariehamns stad Sakkunniga

Emma Saarela, Eckerö kommun Christian Nordas, Ålands Vatten Ab

David Ståhlman, Ålands Vatten Ab



Vad är en VA-plan?

- Styrmedel för att kunna genomföra åtgärder på ett effektivt sätt.

- Beskriver hur VA-försörjningen ska lösas i hela landskapet.

- Inga skallkrav på innehållet, behovsorienterad.



Upplägg VA-plan

• VA-Översikt

• VA-Policy

• VA-Plan

Stöddokument: HaV (2014) ”Vägledning för kommunal VA-planering- för hållbar VA-försörjning och 
god vattenstatus”





VA-översikt
Dricksvatten, dagvatten, vattenverk

Avlopp, Enskilda avlopp, Reningsverk

Ekonomi

GIS-data



VA-policy

- Beskriver strategiska vägval och prioritetsgrunder för hantering av 
olika VA-frågor.

- Förslag av styrgruppen i enlighet med hållbarhetsprinciperna.

- VA-plan tas fram utifrån VA-översikt och VA-policy.



VA-plan



Amelia Morey - Strömberg

Verksamhetsansvarig på Utvecklingscentrum 

för vatten inom Campus Roslagen Ab



VA-planer i vår omvärld



VA-plan Åland

- Nuläge

- Resultat

- Åtgärder

- Rapport

- Fortsättning



NULÄGE



Varför gör vi det här?

” Säkerställa hållbar dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering”

- genom förvaltningsövergripande samarbete och visionär långsiktig planering.



Vem skyddar vattnet?
”Det är envars skyldighet att efter förmåga och tillfälle, genom aktivt

handlande och genom att avstå från skadlig påverkan, skydda och vårda

ytvatten så att det är i sådant skick och har sådan beskaffenhet att där kan

finnas sådana växter och djur som utgör för området normal flora och

fauna utan påverkan av människan. Beskaffenheten skall också vara sådan

att ingen som helst hälsofara kan orsakas av vattnet eller dess användning

för olika ändamål.”

Vattenlag ( 1996:61) för landskapet Åland 5 kap.

Bestämmelser om vattenkvalitet (2008/125) §1



EU:s vattendirektiv 2000/60/EG

- Funnits sedan år 2000

- Skall-krav god ekologisk status i alla vatten

- Principen förorenaren betalar

- Självkostnadsprincip för vattentjänster

- En åtgärdscykel redan passerad



Kommunal VA-sektor

- Många aktörer

- VA-ansvaret på kommunal nivå, inte regional

- Ingen ”äger” VA-planering på Åland





VA-Åland Nyckeltal Befolkningsandel Driftsnyckeltal

Kommunalt vatten 2 300 000 m3 85 %

Vattenledningar 620 000 m 22 % svinn

Kommunalt avlopp 2 700 000m3 60 % Kommunalt avlopp

Avloppsledningar 380 000 m 48 % dagvatten

Enskilda avlopp 8600 40 % 40 års förnyelsetakt

Omsättning VA 7 000 000 €

VA-Åland i siffror



34 %

18 %

18 %

15 %

9 %

6 %

Vattenförbrukning hushåll (%)

Dusch och bad 55 l

Disk 30 l

Toalett 30 l

Tvätt 25 l

Övrigt 15 l

Mat och dryck 10 l

TOTALA 

FÖRBRUKNING/ 

DAG: 165 LITER

Källa: Mariehamns Stad



AvloppsvattenDagvatten

Spillvattenmottagning 

Lotsbroverket år 2015.







Sjö Ekologisk status Fysikalisk-kemisk status

Långsjön Otillfredsställande Måttlig

Markusbölefjärden Otillfredsställande Otillfredsställande

Dalkarby träsk Måttlig God

Lavsböle träsk Måttlig God

Toböle träsk Måttlig Måttlig

Borgsjön Hög Hög

Oppsjön Måttlig God



Utmaningar
Försämring av råvatten

Reservvattentäkt saknas

Nytt vattenverk behövs, 15 miljoner € => VA-taxehöjningar

Åland saknar regional planeringsenhet 

Okänd avloppsituation utanför verksamhetsområden

Avloppskapaciteten i Lotsbroverket kommer passeras 

utbyggnad 30 % =11 miljoner € => VA-taxehöjningar



RESULTAT



Framgång hållbart samhälle



Vision VA-lösningar
”Säkerställa tillgång till hållbara VA-lösningar för alla.”

Vision dricksvatten

“Oberoende av mänsklig påverkan håller vårt råvatten en utmärkt kvalitet
och ekosystemen i sjöarna är i balans samtidigt som

dricksvattenproduktionen och -distributionen utförs på ett hållbart sätt”

Vision avlopp

” Avlopp bortleds hållbart och reningen sker utan utsläpp av farliga ämnen, 
omfattar cirkulation av näringsämnen samt tillvaratagande av energin”

Vision dagvatten

”Tätbebyggda områdens dagvattensystem är robust klimatanpassade, tar 
tillvara nederbörden som resurs samtidigt som de bidrar till god rening av 

vattnet med liten miljöpåverkan”



SWOT Styrkor-svagheter-hot-möjligheter

Avlopp

Styrkor: Alla är berörda av dricksvatten och avloppsvatten. Hållbarhetsagendan. Många med i 

processen. Fosforbrist. Alla behöver gott dricksvatten. Miljömedvetenhet. Politisk vilja. Starkt bolag i Ålands 
Vatten. Pengar finns. Små industrier utan stora utsläpp-Små miljöproblem.

Möjligheter: Självstyre. Närdemokrati. God tillgång ytvatten. Gemensam samhällsplanering. Samla 

kompetens. Näringsämnen och energi som resurs. Likvärdiga taxor. Förbättrad lagstiftning och regelverk. 
Teknikutveckling för lokala lösningar. Samarbete på gång. Duscha mindre. 

Svagheter: Kommuntekniker ska kunna allt. Motstånd mot nytänkande-kretslopp. Små kommuner. 

Små volymer. Små volymer ger svag finansieringsmöjlighet. Avgiftsfinansiering ej möjlig i ytterområden med 
få hushåll. Ökad konsumtion- mer avfall. Olika kunskaper i samhället. Splittring- ej enhetlig vilja. Dagens 
avlopp ej anpassat till kretslopp. Små skärgårdssamhällen. Vattenskyddsområden. Ytvattentäkter känsliga 
för nerfall. Avsaknad av samhällsplanering. 

Hot: Intressekonflikter. Ökad kemikalieanvändning. Politiskt styre och dess prioriteringar. Många aktörer. 

Klimathotet. Stigande havsnivå. Föråldrar VA-struktur. Vi-Östersjöns status.



Strategiska mål -avlopp

• År 2021 har utspädningsgrad av dagvatten i avloppsnätet uppnått status mycket uthålligt <1,3 utspädningsgrad 
enligt Svenskt Vatten bedömningsgrunder.

• VA-taxor följer samma justeringsprinciper inom hela landskapet och har uppnått ekonomisk hållbar balans år 
2026.

• År 2021 bedöms status för rörnätsläckage och ej bokfört dricksvatten som mycket uthållig <20% enligt Svenskt 
vattens bedömningsgrunder.

• År 2021 har vi god kunskap om skadliga ämnen i avlopp.

• År 2026 finns landskapsövergripande övervaknings- och beredskapssystem som minimerat negativa följder 
som uppstår vid driftsstopp och strömavbrott.

• År 2030 har vi mycket låga nivåer av skadliga ämnen i avloppsslam.

• År 2030 finns en buffertkapacitet på 30 procent inom allmänt VA vilket stimulerar växande befolkning och 
industri.

• Åland är år 2030 topp tre i Östersjöregionen vad gäller cirkulärt omhändertagande av näringsämnen och 
exportör av näringsämnen 2051.

• Miljöpåverkan av renat avlopp har minskats i den grad att målet om god ekologisk* och kemisk status* för 
recipienterna kan nås år 2030.

• År 2030 har nya VA-lösningar i hushåll möjliggjort att dricksvattenförbrukningen/person/dag minskat 1/3 från 
2017 års nivå.

• År 2030 har Åland 70 % recirkulation av näringsämnen från avlopp och år 2051 95 %.

• År 2051 finns inget skadligt ämnen i avloppslam som släpps ut efter rening.

*som är i enlighet med hållbarhetsprinciperna.



Framgångssaga
Vad gjorde vi att vi uppnådde det omöjliga?

Vad var kännetecknande att vi lyckades?

• Ökat samarbete inom teknik och organisation. Branschöverskridande ansvar. Samordning av VA-
tjänster: kommunalt samarbete.

• Gemensam planering. God planering: framförhållning. VA-plan. Stimulera hållbara åtgärder och 
samsyn på det (Myndigheter). Vidareutveckla hållbarhetsprocessen.

• Åland är föregångare inom VA-innovationer. Frångick vatten som medium (minskade kostnader). 
Slutade transportera skit med dricksvatten. Attityd och inställning till vattenresurs som förr. Ändra 
mentaliteten. Vilja förändra. Teknisk utveckling. Vi vågade tänka nytt. Mod, nytänk, beslutsamhet, 
innovationer, samarbete.

• Jämnade ut orättvisor i systemet (ex. Jordbruk, arbetssätt och infrastruktur) Utgick från Åland 
med en översiktsbild.

• Gräsrotsengagemang.

• Stärkt Vattenskydd.

• Ekonomiskt hållbart. Vi såg att kostnader idag kommer leda till inbesparingar framöver.

• Dagvattenstrategier.



VA-utvecklingsplaner

VA-översikt 1.0 (2016)

- Tillräckligt underlag saknades för att uppskatta framtida VA-behov.

- Styrgruppen begärde in kommunala VA-utvecklingsplaner, innehåll:

• Nulägesbeskrivning

• Förnyelseplaner

• Utbyggnadsplaner

• Plan enskilda avlopp



Källa: Erica Scott





8 st VA-utvecklingsplaner



VA-kartor

Första VA-översiktskartan för hela landskapet som visar:

- Befintligt VA-verksamhetsområde

- Planerade utbyggnadsområden

- Ledningsnät för vatten och avlopp

Syfte att ge helhetsbild och beslutsunderlag.







Vattenförsörjningsplan

Fasta Åland:

- Ny vattentäkt, ytvattentäkt och/eller lämpliga grundvatten

- Nytt vattenverk, säkerhetsaspekt

Skärgården:

- Business as usual, privata bolag eller enskildas ansvar.



Kapacitetbehov 2030
- kommunernas bedömning

2016 2030

Vatten m3 2 300 000 ca 3 300 000

(hela Åland)

Avlopp m3 2 700 000 ca 3 600 000 max 3 280 000

(Lottsbroverket) passeras när?

År 2012: 3 100 000

OBS prel. siffror!



VA-utbyggnadsplan

Inom verksamhetsområde

- Vatten välutbyggt fasta Åland, utbyggnad efter behov

- Utbyggnad avloppsnät avstannar

- Behov tydliggöra VA-verksamhetsområden

Utanför verksamhetsområde

- Ingen kommunal plan, enskilda privata avloppslösningar



Strategi för enskilt VA 

Utanför verksamhetsområde

- Finns inga kommunal planer, enskilda privata lösningar gäller.

OBS! ingen uppföljning på krav, ingen morot ansluta kommunalt.



Drift- underhålls- och 
förnyelseplaner

- Uppgörs inför årligt budgetarbete.

- I och med VA-utvecklingsplan några extra års framförhållning.

- Liten tid och resurs för långsiktig planering i kommunerna, störst fokus 
dagligt arbete.

- I kommunerna tävlar VA-sektorn med, skola, omsorg, vägar osv. Besluten 
om underhåll och förnyelse fattas ofta på politiska grunder snarare än 
ekonomiska och tekniska. Om det snålas med underhållet och förnyelsen syns 
problemen först efter många år.



Proaktiv- inte reaktiv VA-sektor



Dagvattenstrategi

- En ickefråga för de flesta kommuner.

- Finns i Mariehamn och Jomala.

- Outnyttjad resurs, vad kan dagvattnet användas till?

- Risk vid ökad ytläggning och större variation i nederbröd. 







Strategiska mål -Dagvatten

• År 2021 har miljökvalitetsnormer och kontrollprogram införts för 
dagvatten som är i enlighet med hållbarhetsprinciperna.

• Industri- och tätbebyggda områden har dagvattenhanteringssystem 
som uppnår uppställda kvalitetsnormer för dagvatten år 2026.

• År 2026 har dagvattenhanteringssystem införts i prioriterade 
tätbebyggda områden.

• År 2030 använder områden med dagvattenhantering dagvatten 
istället för dricksvatten i processer där möjligt ex. biltvättar, 
bevattning, rengöring.

• All nybyggnation av dagvattenhanteringssystem är dimensionerad 
utifrån ledningens livslängd år 2026.



ÅTGÄRDER



Nyckelåtgärder VA-sektorn

- Digitalisering av VA-karta

- Hållbar ekonomi

- Nya vattenlagen

- Organisationsstruktur

- Samhällsplanering

- Kontinuerligt hållbarhetsarbete



Digitalisering



Hållbar finansiering

- Finansiering måste säkras för att upprätthålla och utveckla befintlig 
VA-infrastruktur

- Dagens VA-taxor är inte i balans, de är skattesubventionerade och 
reflekterar inte verkliga kostnader

- Förnyelse av tidigare subventionerad infrastruktur  kommer ge 
snabbare ökad VA-taxa

- Skjuter över kostnader till nästa generation



Olika VA-taxor
Förbrukning

Medelpris vatten: 2,26 €*/ m3

differens: lägsta -47% (Brändö) högsta +68% (Kumlinge)

Medelpris avlopp: 3,87 €*/ m3

differens: lägsta -38% (Jomala) högsta +49% (Föglö)

Anslutningskostnader

Medelpris vatten: 2228 €*

differens: lägsta -54% (Bocknäs) högsta +209% (Kumlinge)

Medelpris avlopp: 2942 €*

differens: lägsta -56% (Sund) högsta +80% (Föglö)

*inkl. moms

Sammaställt av Gunnar Westling, Ålands Vatten juni 2017



Röda VA-siffror

- Minst hälften av kommunernas bokslut för VA visade röda siffror år 2016.



VA-taxor kommer stiga



Vanskligt jämföra VA-taxor



Exempel framtida VA-taxor
Avgifterna speglar inte verkliga kostnader

En stor del av den verkliga kostnaden för att förse invånarna med kommunalt vatten- och avlopp beror på 
kapitalkostnader för genomförda investeringar i infrastruktur. Historiskt skedde dock den initiala utbyggnaden av 
VA-verksamheten med stöd av statliga bidrag. Dessutom har anläggningstillgångar många gånger skrivits av 
snabbare än de bytts ut. Det innebär att dagens abonnenter inte betalar en avgift som motsvarar vad en verklig 
kostnad för att förse kommunen med nödvändig infrastruktur för vatten och avlopp skulle ha varit, eftersom en del 
av investeringarna betalats av statsbidrag eller tidigare brukargenerationer. När dagens ledningar och reningsverk 
successivt ersätts av nya investeringar kommer dock dessa att vara finansierade av lån på vanligt sätt. Det innebär 
markant ökande kostnader bara att upprätthålla dagens prestanda. Enklast är att illustrera detta utifrån en enkel 
jämförelse. 

Likadana hus – olika kostnad

Familjen Olsson och familjen Jansson bor i varsin identisk villa på Smultronvägen i Hallonby. Familjen Olsson 
köpte sin villa med lånade pengar. Förutom driftkostnaden på 5 000 kr betalar man ränta och amortering på 5 000 
kr per månad och har en boendekostnad 10 000 kr/månad. Familjen Jansson ärvde sin villa och har endast 
driftkostnaderna på 5 000 kr/månad. När båda familjerna renoverar tak och fasad får de låna på fastigheten vilket 
innebär ytterligare en månadskostnad på 1 000 kr. Familjen Olssons månadskostnad stiger med 10 % medan 
familjen Janssons månadskostnad stiger med 20 %. Varje ny investering kommer mätt i procent av månadkostnad
verka större för familjen Jansson. Inte för att de är dyrare, utan för man idag har en liten månadskostnad då man 
inte betalar för husets värde. Utifrån denna förenklade jämförelse och applicerat på kostnaden för VA-anläggningen
kan vi konstatera två saker:

• För verksamhet med avskrivna tillgångar verkar nödvändiga investeringar procentuellt sett dyra. Den kommunala 
VA-verksamheten är i mångt och mycket som ”familjen Jansson” i exemplet ovan. Avskrivna anläggningstillgångar 
har hållit taxorna artificiellt låga och enbart nödvändiga ersättningsinvesteringar kommer att driva taxorna uppåt i 
framtiden.

• Det är vanskligt att jämföra kommuners taxor och taxeförändringar med varandra. En VA-verksamhet som är 
finansierad med lån verkar liksom familjen Olsson dyrare, samtidigt som alla investeringar verkar leda till större 
procentuella ökningar i taxan för kommuner som påminner om ”familjen Jansson”.



Lagrevidering



Weserdomen

- Tillståndsprövning, men även vid tillsyn, fysisk planering

m.m.

- Ekologiska miljökvalitetsnormer nu bindande

– Högre krav på bästa möjliga teknik (huvudregel)

– Tillstånd får inte ges om vattenstatusen kan försämras

alternativ om uppnåendet av god ekologisk

vattenstatus äventyras (huvudregel)



VA-samarbete

- Ökat samarbete en förutsättning

att nå hållbar VA-sektor.Krävs resurser

och initiativ.



Samhällsplanering

- Avsaknad gör att VA-infrastruktur inte blir rationell och blir dyrare.

- Högra VA-volymbuffert, ex. Ålands Vatten 30 % överkapacitet.



Hållbarhetsanpassa VA

- Gör avfallet till en resurs 

ex. 3000 m3 restslam kostnad 100 000€/år

- Vattenkvalitet i fokus.







1 %

99 %

Urin i avloppsvatten

Urin 1 %

Övrigt 99 %
50 %50 %

Fosfor i fekalier

Urin

Övrigt

80 %

20 %

Kväve i fekalier

Urin

Övrigt

Källa: (2005) Handbok om urinsortering



Fosforåtervinning 
avloppsslam Åland

0 %
”Målsättningen är att minst 50 procent av fosforn i

avloppsvattnet ska kunna återvinnas.” 

LL (2008:130) om miljöskydd, 4§ Kommunalt avloppstillstånd bilaga 2



Avloppsvatten är avfall





Genomförande åtgärder

• Fastslå gemensam VA-policy.

• Gemensam strategi för att minska spill- och inläckage i VA-nät.

• Enskilt projekt med mål att lösa skärgårdens vattenförsörjning 
långsiktigt.

• Samordna infrastrukturell planering, ex. grävkollen.

• Taxaprognos för framtida investeringar.

• GIS-samordnare för VA-sektorn



RAPPORT



Rapport VA-plan

• Sammanställning pågår, redovisas till LR januari 2018.

Nulägesbeskrivning gjord på bekostnad av framtida lösningar 

• Ett underlag till VA-plan, saknas ännu förutsättningar för en                                                              
genomförandeprocess 

• 8 kommunala VA-utvecklingsplaner med kartunderlag

• VA-policy Åland

Spaden i marken plan redo tidigast år 2018.



Lärdomar

En VA-plan löser inga problem utan ett genomförande.

Förankring bland beslutsfattare ska inte underskattas.



FORTSÄTTNING



VA-plan 2018

- Implementering, komplettering och utveckling av VA-plan

- Slutförande och uppföljning av kommunala VA-utvecklingsplaner

- Samordna standard för VA-ledningsdata (GIS)

- Förlängd tid för kvarstående långsiktiga åtgärdspunkter. 

- Förstudie för samordnande av gräventreprenader 

(ex. ledningskollen.se)



Register enskilda avlopp 2018

- Sammanställning av alla befintliga register och dokument om EA.

- GIS-koppla, digitalisering och komplettering av ovan nämnda 
uppgifter.

- Kartläggning i fält av EA.

- Arbetet utförs utifrån kommunernas behov och möjligheter.





Hållbar VA-plan för Åland

VA-utredare David Ståhlman

david.stahlman@vatten.ax

+358 (0)457 0329964

www.vatten.ax



Följ med!

Hemsidan:

http://www.vatten.ax/projekt/va-plan-aland

http://www.vatten.ax/projekt/va-plan-aland


Utvalda fokusområden- Diskussion

Vad vill du att prioriteras först?

Digitalisering, Hållbar ekonomi, VA-organisation

Gruppvis diskutera och presentera:

Varför det viktigaste?

Hur ska vi börja?

Hur förankra hos beslutsfattare?


