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VÅREN PRÄGLADES av det då pågående parallell-
projektet enhetligt register för enskilda avlopp. 
Efter projekttidens slut överlämnades registren 
vidare till kommunerna. 

UNDER VÅREN påbörjades arbetet med gemen-
sam läcksökningsstrategi och samordning i frågan. 
Arbetet identifierar åtgärder som ska minska 
läckage i vattenledningar och inläckage i avlopps-
ledningar som på så sätt minska belastningen på 
våra råvattentäkter, ledningsnät och reningsverk. 
Prioriterad åtgärd i läcksökningsstrategin är få en 
bättre mätning på flöden. 

MARIEHAMNS VA-VERK presenterade under våren 
en beställd konsultrapport gällande utökande av 
Lotsbroverkets kapacitet med en miljon kubikme-
ter på årsbasis. Kostnadskalkylen i den nya rappor-
ten visade på betydligt lägre prislapp än den som 
funnits tidigare för motsvarande kapacitetsökning. 
Rapporten pekade också på betydelsen av läck-
sökningsarbete. 

AVLOPPSPUMPSTATIONER och deras risk för 
bräddning har även varit i fokus under året där 
Miljöbyrån tagit en större ansvarsroll i att driva 
frågan. Åländska kommunrepresentanter besökte 
i maj Roslagsvatten och bekantade sig med deras 
digitaliseringsarbete med VA-ledningar. Studie-
besöket var ett led i arbetet att hitta en gemensam 
digital plattform för kommunernas VA-GIS.  
Digitaliseringsarbetets första delmål är att samla 
och ordna kommunernas GIS-material i en  
gemensam geodatabas. 

SEDAN SENHÖSTEN undersöks samarbetsstöd som 
finansieringsmöjlighet för digitaliseringen via ÅDA. 
Under året har även den nya Vattenlagen varit på 
remiss och behandlats inom VA-samarbetet. Nya 
vattenlagen har dock inte antagits av Ålands land-
skapsregering under år 2019 och förväntas dröja 
ytterligare. VA-samarbetet har i syfte att få EU-
finansiering och  VA-innovation till Åland varit 
sökande samarbetspart i två olika  EU-projekt. 

INGET AV PROJEKTEN erhöll dock finansiering 
denna gång. I november anordnas den årliga  
Vattendagen för inbjudna politiker och intresse-
rade med temat kommunalt VA-samarbete. Dagen 

bestod av ett lunch- och kvällsseminarium med 
inbjuden talare samt avslutande paneldebatt med 
kommunpolitiker. 40 personer deltog och alla  
presentationer finns inspelade att se i efterhand  
på Ålands Vattens youtubekanal. 

VA-SAMARBETET har sedan remissrundan för  
VA-planen avslutades hösten 2018 inväntat Ålands 
landskapsregerings beslut om att omfatta VA- 
planen som stöd för fortsatt arbete. Beslut har  
hittills uteblivit vilket försvårar VA-samarbetets 
uppställda mål om VA-åtgärder och säkerställande 
av en framtida hållbar VA-försörjning.

VA-samarbetet 2019 
VA-samarbetet började år 2016 då Ålands landskapsregering gav Ålands Vatten i uppdrag att ta  
fram en VA-plan för Åland i samarbete med kommunerna. En första VA-plan levererades våren 2018  
och samarbetet fortsatte sedan utan Ålands landskapsregering som finansierande part.  
År 2019 gick VA-samarbetet mellan Ålands Vatten och de tolv kommunerna in i en ny fas.  
Ett fyraårigt löpande samarbetsprojekt påbörjades för att få kontinuitet och långsiktighet i arbetet  
som många VA-frågor kräver.

I VA-planen framhåller Ålands Vatten Ab:s 
styrelse viktiga fokusområden för bolaget 
räkning:

1. En ny reservvattentäkt och vatten-
reningsanläggning med kapacitet för  
att årligen producera minst 2,0 milj m3 
rent dricksvatten. 

2. En utbyggd avloppsreningskapacitet 
för att hantera ytterligare 1,0 milj m3 
avloppsvatten alternativt att vidta  
åtgärder för att minska inläkaget av  
dagvatten/regnvatten i motsvarande 
grad. 

3. Digitalisering av VA-ledningsnät och en  
gemensam databas. 

4. Ökat samarbete inom VA-verksamheten. 

5. Modern lagstiftning inom VA-området. 

6. Uppföljning av enskilda avlopp. 

7. VA-ekonomin. 

8. Fortsatt arbete och vidareutveckling av  
VA-planen.


