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VATTENDAG
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TEMA: Kommunalt VA-samarbete



PROGRAM FÖR KVÄLLEN
18:00 Introduktion, Välkommen till Vattendagen 2019!

18:05 Vad händer inom det kommunala VA-samarbetet på Åland? 

18:25 Hur arbetar Ålands Vatten med vattenskydds– och hållbarhetsfrågor? 

18:40 Vilka vattenfrågor är aktuella inom LR? 

18:50 Hämta kaffe

19:00 Föreläsning: VA-sektorns framtidens utmaningar

19:45 Paneldiskussion med publikfrågor

20:30 Avslut



www.mentimeter.com

· Ställ de frågor du vill ha svar på under seminariet!

· Vi samlar ihop dem till slutet av seminariet och 
besvarar i mån om tid eller skriftligt i efterhand.

·
Testfråga:

· Hur intressant är VA-frågor för dig?

· Svarsalternativ:

· Mycket, Enormt, Överväldigande



Syfte med dagen

· Informera om det arbete som sker.

· Öka kunskapen om VA-frågor.

· Varför kommunpolitiker?

· Varför tema kommunalt VA-samarbete? 

· - Det finns en vilja till att utveckla kommunal VA-sektor.



Vad händer inom det kommunala 
VA-samarbetet på Åland?



VA-samarbeten tillbakablick
1949 Vattenverk byggs vid Dalkarby träsk

1970 Ålands Vatten Ab

1979 Lotsbroverket

1970-talet kommunala reningsverk byggs

1994 Ålands Vatten Ab bygger ut

2003 Förslag till gemensam miljö- och byggnadsinspektion  Fi-Ge-Jo-Le-Lu-Sa-Su. Faller på lokaliseringsfrågan. 

2006 Lotsbroverket byggs ut

2006 Norra Ålands Avlopp Ab

2008-2012 Förslag till gemensam miljö- och byggnadsinspektion Ge-Fi-Sa-Su. Faller på lokaliseringsfrågan.

2012 Gemensam teknisk nämnd Lemland-Lumparland

2013 Reformutredning av gemensam byggnadsteknisk sektor. 

2017 Ålands Vatten Abs förslag till ökat VA-samarbete Le-Lu-Ha-Fi-Jo faller på pga finansieringsfrågan.

Enskilda vattensammanslutningar övertas löpande av kommunerna



NULÄGE





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 fastigheter 40 % 40 års förnyelsetakt

Omsättning VA 7 000 000 €

VA-Åland i siffror





Kommunal VA-sektor

- VA-försörjning är kommunal behörighet.

- VA-infrastrukturen (fasta Åland) är 
kommunöverskridande. Vatten- och 
avloppsledningar förvaltas enskilt inom kommunens 
gränser, exklusive ÅV:s och NÅAB:s stamledningar.



Kommunal VA-sektor

- Kommunerna upplever att de har en fungerande 
daglig drift av kommunalt VA, men att 
förutsättningarna för långsiktig VA-planering är 
begränsade.

- Utan långsiktig VA-planering försvåras målet att nå 
en hållbar VA-sektor.



VA-plan och VA-samarbetet

2016-2017 VA-plan Åland

2018 Fortsättningsprojekt

- Delprojekt register enskilda avlopp
- Framgång samkommunalt VA-samarbete

2019-2022 VA-samarbete kring utvecklingsfrågor
- Årsvis projektplan med fokus på VA-planens 
åtgärdsförslag, utvecklingsfrågor och kommunala VA-
samarbetsprojekt. 



Varför gör vi det här?

” Säkerställa hållbar dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering”

- genom förvaltningsövergripande samarbete och visionär långsiktig planering.



Vad är en VA-plan?

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

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

- Behovsorienterat innehåll.



Arbetet med VA-plan





Källa: Erica Scott



Utmaningar

· Försämring av råvatten

· Reservvattentäkt saknas

· Nytt vattenverk, 10 miljoner € => VA-
taxehöjningar?

· Åland saknar regional planering 

· Avloppsituationen utanför verksamhetsområden 
behöver kartläggas bättre.

· Avloppskapaciteten i Lotsbroverket kommer 
passeras, utbyggnad 30 % =3 miljoner € => VA-
taxehöjningar?



RESULTAT VA-PLAN



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.



sWot

· SVAGHETER 

· Samarbetet fungerar bra, men det behövs bättre samordning. Splittrade 
ägarroller kan leda till att stora beslut fördröjs. 

· Behov av att samla kompetens. 

· Ytvattentäkter/ det finns inga andra alternativ eftersom det är lite som är utrett. 

· Det finns många parter som driver egna intressen.

· Taxan är inte självtäckande. Det finns inte full kostnadstäckning hos kommunerna. 

· Det behövs en bättre kartläggning av ledningsnätet. 

· Politiker vågar inte ta beslut pga olika intressen. Det händer ingenting konkret. 

· Det är väldigt bra att prata, men det blir inte konkreta beslut. 

· Brist på intresse bland politiker 

· Det är en splittrad tillsyn, planering och splittrad kunskap idag. 

· Det behövs en sammanhängande teknisk sida samt avloppstillsyn och åtgärder. 



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”



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.



Kapacitetbehov 2030
- kommunernas senaste bedömning för hela Åland

år 2016 år 2030

Vatten m3 2 300 000 ca 3 300 000

Avlopp m3 2 700 000 ca 3 600 000 teoretisk maxkapacitet 
(Lotsbroverket) 3 280 000 m3



Nyckelåtgärder VA-sektorn

- Ökad VA-samverkan

- Moderniserad lagstiftning

- Digitalisering av VA-ledningsnät, en förutsättning förnyelseplanering

- Hållbar ekonomi

- Kommunöverskridande VA-planering

- Kontinuerligt hållbarhetsarbete



VA-samarbete

- Ökat samarbete en förutsättning

att nå hållbar VA-sektor. 

- Krävs resurser och initiativ.



VA-samarbetet 2019-2022
· Årsvis projektplan med fokus på VA-planens åtgärdsförslag,   

utvecklingsfrågor och kommunala VA-samarbetsprojekt.

Urval av åtgärder,

År 2019

- Läcksökningsstrategi, gemensam strategi för att minska spill- och 
inläckage i VA-nät.

- Kretsloppslösningar för avloppsslam

- Utredning av samarbetsprojekt GIS

År 2020

-Klimat och energistrategi

År 2021-2022

-regionala VA-förnyelseplaner och VA-utbyggnadsplaner



Förbättringsförslag av kommunalt 
VA-samarbete
- Ökat politiskt engagemang i VA-frågor.

- Initiera åtgärder för ökad samverkan. 

· Inom vilka VA-frågor kan vi samverka bättre?

- Kompetensförsörjning. 

· Hur kan vi ta tillvara VA-kompetens mellan kommuner bättre?

· - Gemensamma investeringar. 

· Finns det gemensamma investeringar för anläggningar eller ny teknik som kan 
samordnas och bättrar VA-servicen?

· Tillåts VA-sektorn inte utvecklas blir förloraren miljön, invånarservicen och Ålands 
attraktionskraft.



Hållbar VA-plan för Åland

VA-utredare David Ståhlman

david.stahlman@vatten.ax

+358 (0)457 0329964

www.vatten.ax


