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Ålands Vatten Ab

Ålands Vatten Ab är ett kommunalägt aktiebolag som producerar 

och levererar dricksvatten av hög kvalitet till ca 75 % av Ålands 
befolkning.



Trender visar att vattenkvaliteten försämras efter att i 
årtionden ha blivit bättre. 

Ålands Vatten, vattenskydds- och 
hållbarhetsarbete

Sjö inom vattenskyddsområdet, 2017



ABCD – backcasting för en hållbar dricksvattenförsörjning

Process för hållbar dricksvattenförsörjning



Hållbar dricksvattenförsörjning för 
Åland

Vision- råvatten Kärnvärden 7 Strategiska utvecklingsmål till 2030

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. 



Strategiska Utvecklingsmål
1. År 2030 tar 95 procent av ålänningarna aktiva beslut och eget 
ansvar kring vattenskydd i sina vardagliga liv.

2. Den ekologiska statusen gällande näringsämnen i våra 
råvattentäkter har stabiliserat sig på en god nivå enligt vattenramdirektivet 
år 2030, och på en utmärkt nivå år 2051.

3. Kunskapen om skadliga ämnen i råvattentäkterna har ökat avsevärt 
fram till 2025. Nivåerna av skadliga ämnen har minskat till icke skadliga 
nivåer 2030 och utsläppen har upphört 2051. 

4. Risker relaterade till mikrobiologiska föreningar, såsom 
virus och bakterier, har minimerats och detektions- och varningssystem har 
införts, i de befintliga råvattentäkterna till 2020 och i reservvattentäkterna 
till 2025.



Strategiska Utvecklingsmål

5. Senast 2030 har vi säkrat en tillräcklig vattentillgång genom att 
använda ett tillräckligt antal vattentäkter med vatten av god kvalitet. Som 
delmål ska nya vattentäkter fastslås senast 2018 och åtgärdsprogram för 
dessa fastslås senast 2020. Vattenkvaliteteten är god senast 2030.

6. I tillrinningsområdena bedrivs blomstrande 
näringsverksamhet som inte har en negativ påverkan på 
vattenkvaliteten i sjöarna. Nya innovativa metoder har utvecklats och tagits i 
bruk genom samarbeten över sektorerna.

7. Den biologiska mångfalden är hög i och kring sjöarna och 

ekosystemen är välfungerande och i balans.



Färdplan



Färdplan 2018-2019

· Information, kommunikation & samarbeten.

· Framtagande av plan för minskad 
näringsämnesbelastning för Långsjön och 
Markusbölefjärden.

· Genomförande av konkreta miljöförbättrande åtgärder 
och uppströms arbete.

· Initiera process för hållbar dricksvattenproduktion.

· Uppdaterade vattenskyddsbestämmelser.

· Påbörja utredning om ny vattentäkt.



Information, kommunikation & samarbeten. 

Ute på remiss!



Information, kommunikation & samarbeten. 



Framtagande av plan för minskad 
näringsämnesbelastning för Långsjön och 
Markusbölefjärden.

Åbo Yrkeshögskola



Konkreta åtgärder och uppströms arbete



Åtgärder och uppströms arbete



Kranmärkt – ÅLÄNDSKT VATTEN



• En hållbarhetsmärkning

• GRATIS!

• Tillgång till logos och material.

• Åländskt vatten!

Kranmärkt – ÅLÄNDSKT VATTEN



kranmärkt.ax

Ett lätt sätt att ta ett stort steg i en 
organisations miljö- och 
hållbarhetsarbete!

Inga förpackningar betyder inget avfall, 
inga transporter och inga utsläpp!

Färskt, nyttigt och lokalproducerat!

https://vattenskydd.ax/kranmarkt/


Tack för er uppmärksamhet!


