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Beslut

Nr 1
Uppdrag till Fastighetsverket att inleda
förhandlingar om förvärv av marker
som behövs för att anlägga våtmarker
ÅLR 2018/10542
1 S4
Med anledning av den akuta vattensituationen som uppstått under
sommaren 2018 i Ålands Vatten Ab:s vattentäkter hölls i september ett
ägarmöte där akuta och långsiktiga åtgärder diskuterades i syfte att
åtgärda situationen och trygga tillgången framöver på rent dricksvatten.
Mötet beslöt att en särskild arbetsgrupp skulle tillsättas för att mer i detalj
utarbeta en åtgärdsplan och tillse att arbetet förs framåt för att säkerställa
tillgång och kvalitet på råvatten i bolagets täkter. Som ett resultat av
mötet tillsatte Ålands landskapsregering en arbetsgrupp med
representanter för ägarkommunerna. Arbetsgruppens uppgift är att ta
beslut om, koordinera och följa upp olika åtgärder och vid behov föreslå
insatser inför delägarnas beslutande organ. I detta ingår prioriteringar,
tidsplan, ansvar och finansiering.
Vid sitt första möte i slutet av oktober 2018 diskuterades olika åtgärder
för att minska belastningen på sjöarna. I detta ingick olika typer av
våtmarkslösningar. Det konstaterades att en del av åtgärderna kan
genomföras på landskapets marker, medan andra bör genomföras på
privatägd mark. De våtmarkslösningar på privat mark som i första hand
diskuterades ligger vid södra Långsjön. Den sammanlagda arealen utgör
drygt 2 hektar och ligger till allra största delen på svårbrukad låglänt
mark som vid översvämning täcks av vatten.
Olika alternativ för finansiering och förverkligande av våtmarkerna på
privatägd mark diskuterades. Arbetsgruppen stödde ett alternativ där
Landskapets fastighetsverk ges i uppdrag att inleda förhandlingar med
privata markägare för att i första hand arrendera och i andra hand köpa in
de marker som behövs för att anlägga de önskade våtmarkerna.
Beslut
Ålands landskapsregering ger Fastighetsverket i uppdrag att i ett första
skede inleda förhandlingar med privata markägare för att arrendera eller
köpa in de marker som behövs för att anlägga våtmarker i anslutning till

Ålands vatten Ab:s vattentäkter, och att därefter överenskomma med
Ålands vatten Ab om hur våtmarkerna kan förverkligas.
Beslutet fattas mot bakgrund av den akuta vattensituation som har rått
under sommaren och den tidiga hösten 2018 samt betydelsen
vattentäkterna för dricksvattenförsörjningen på Åland.
Landskapsregeringen önskar samtidigt påminna om att
landskapsregeringen enligt vattenlagens bestämmelser ska ge sitt
godkännande till nya åtgärder inom vattenskyddsområdet.
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