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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 36 

Framtagande av koncept för ekologisk kompensation  

och vattenförbättringsfond 

2019/198 

52 S4 

Ålands landskapsregering har begärt in anbud för en utredning gällande 

ett koncept för ekologisk kompensation i akvatiska kustmiljöer med 

fokus på juridiska, ekologiska samt ekonomiska aspekter. I utredningen 

ska ingå att ta fram en modell för en vattenförbättringsfond. 

 

Uppdraget kommer att utföras inom ramen för Central Baltic projektet 

SEABASED (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) 

där Ålands landskapsregering är en partner och leder ett arbetsmoment 

om ekologisk kompensation. Avsikten med SEABASED är att minska 

övergödningens effekter på Östersjön. I projektet testas och utvärderas 

olika åtgärder i kustområdet vilka vidtas i syfte att minska havets interna 

belastning (fokus på fosfor). En del av åtgärderna stöder även 

cirkulationsekonomin då näringsämnen från havet återanvänds på land. 

 

En riktad anbudsförfrågan har skickats till olika konsulter. Fyra anbud 

har inkommit: Finlands miljöcentral, Ecogain, Linnunmaa och Sweco. En 

vägning av konsulternas kompetens, arbetsplan och budgetförslag har 

genomförts enligt vilken Finlands miljöcentral erhållit den högsta 

totalpoängen, se bilaga 1 S419E13. 

 

Beslut 

Ålands landskapsregering beslutar att anta Finlands miljöcentrals anbud 

gällande framtagande av koncept för ekologisk kompensation och 

vattenförbättringsfond. 

 

Utredningen belastar budgetmoment 45000, kst. 45003, projektnummer 

6448. 

_______________________________________ 

 



Konsult Arbetsplan poäng (20 %) Personalkompetens poäng 50 % Pris 30 % Totalpoäng, viktad

Finlands miljöcentral (SYKE), samarbete med Saara Kymenvaara 5 4 4,9 4,5

Ecogain (Enetjärn natur), samarbete med Aquabiota 4 4,1 4,7 4,3

Linnunmaa (affilierad med Sweco Industry Finland) 5 2,4 4,7 3,6

Sweco 3 2,8 4,8 3,4

BUDGET:
JURIDISKA ASPEKTER: 10 000 €
EKOLOGISKA ASPEKTER: 14 000 €
EKONOMISKA ASPEKTER: 7 000 €
SUMMERING FÖR SLUTRAPPORT: 2 000 €
Totalbudget 33 000 €



 

 

 

 

B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 

 

 

 

 

Ni har rätt att överklaga beslutet. Skriv i så fall till Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 

00131  HELSINGFORS, och tala om hur och varför Ni vill att beslutet ska ändras. Till 

besvärsskrivelsen ska bifogas detta beslut i original eller officiellt bestyrkt kopia jämte intyg 

om dagen då beslutet delgivits Er samt annat som Ni anser har betydelse för ärendet. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen måste ha fått in Er skrivelse inom trettio (30) dagar, räknat från 

dagen efter det Ni fick del av beslutet. 

 

Underteckna skrivelsen och uppge fullständigt namn, postadress och telefonnummer. Om Ni 

anlitar ombud ska i stället ombudet underteckna skrivelsen. 

 

För ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till Ålands landskapsregering. 


