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 Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag - : 

Denna behandling ' Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag' har inget 

tjänsteutlåtande. 



 Medborgarförslag om vindkraftsetablering i norra Orsa UTAN PERSONUPPGIFTER - OK KS 2021/00274-2 Medborgarförslag om vindkraftsetablering i norra Orsa UTAN PERSONUPPGIFTER : Medborgarförslag om vindkraftsetablering i norra Orsa Bortredigerad 



 Medborgarförslag om vindkraftsetablering i norra Orsa UTAN PERSONUPPGIFTER - OK KS 2021/00274-2 Medborgarförslag om vindkraftsetablering i norra Orsa UTAN PERSONUPPGIFTER : Medborgarförslag om vindkraftsetablering i norra Orsa Bortredigerad 



 Interpellation angående informationen om projektet Slipstenen - OK KS 2021/00410-1 Interpellation angående informationen om projektet Slipstenen : Interpellation till KSO angående informationen om Slipstenen.docx 

Orsa den 22 september 2021 

 

 

Interpellation inför kommunfullmäktige 27 september 2021 till kommunstyrelsens ordförande 

- angående informationen om projektet Slipstenen 

 

Det pågående Slipstenen-projekt för nytt äldreboende är kommunens hittills största 

investeringsprojekt, vilket kommunen redan har informerat om. 

 

Utifrån förståelsen om projektet storlek och betydelse tycker Moderaterna i Orsa att det var märkligt 

att det under kommunfullmäktige den 14 juni inte kom någon information från kommunstyrelsen s 

ordförande om hur detta viktiga projekt går. Moderaterna har också noterat att det varit snålt med 

information till allmänheten om Slipstenen-projektet under och efter sommaren.   

 

Hur ser kommunstyrelsens ordförande på informationen till allmänheten om Slipstenen-projektet? 

Ska kommunens vision Orsa 2050 med ordalydelse ”Sveriges bästa invånardialog” gälla även för hur 

kommunen och kommunstyrelsen kommunicerar om det här projektet? 

 

Håller kommunstyrelsens ordförande med Moderaterna om att förtroendevalda borde hållas 

löpande informerade om Slipstenen-projektet på alla sammanträden med kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige och att även allmänheten ska hållas löpande informerad, med saklig och objektiv 

information om projektet, även om-  och även när projektet inte går som planerat och även när det 

inte enbart finns positiv information om projektet att lyfta fram? 

 

 

Joakim Larsson, Moderaterna i Orsa 

 

 

 

 

 



 Medborgarförslag om röjning av gräs och sly vid gångtunnel - OK KS 2021/00412-2 Medborgarförslag om röjning av gräs och sly vid gångtunnel : Medborgarförslag om röjning av gräs och sly vid gångtunnel utan personuppg. 



 Medborgarförslag om röjning av gräs och sly vid gångtunnel - OK KS 2021/00412-2 Medborgarförslag om röjning av gräs och sly vid gångtunnel : Medborgarförslag om röjning av gräs och sly vid gångtunnel utan personuppg. 



 Uppmärksammande av EM-medaljörer i hiphop - : 

Denna behandling ' Uppmärksammande av EM-medaljörer i hiphop' har inget tjänsteutlåtande. 



 Ung förändringskraft - : 

Denna behandling ' Ung förändringskraft' har inget tjänsteutlåtande. 



 Information från revisorerna - : 

Denna behandling ' Information från revisorerna' har inget tjänsteutlåtande. 



 Information från kommunstyrelsens ordförande - : 

Denna behandling ' Information från kommunstyrelsens ordförande' har inget tjänsteutlåtande. 



56 Extra ärende: Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen (SD) - : 

Denna behandling '56 Extra ärende: Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen (SD)' har 

inget tjänsteutlåtande. 



57 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen (SD) - OK KS 2021/00411-1 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen (SD) : Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen (SD) 



58 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare i styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB - OK KS 2021/00388-1 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare i styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB (V) : Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare i styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB (V) 



59 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot i KS - OK KS 2021/00391-2 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen (C) : Avsägelse av uppdrag som ledamot i KS, utan personuppgift 

Från: Anders Hjärpsgård > 

Skickat: den 8 september 2021 11:40 
Till: Camilla Staberg 

Ämne: Avsäga sig uppdrag 
 
Hej 
Jag vill avsäga mig uppdraget som ledamot i KS, 

ersättare i utskottet för samhälle och ersättare i KF. 
Mvh/ Anders Hjärpsgård 



60 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ordinarie ledamot i Orsa byggnadsnämnd (S) bortredigerad - OK KS 2021/00288-2 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ordinarie ledamot i Orsa byggnadsnämnd (S) bortredigerad : Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ordinarie ledamot i Orsa byggnadsnämnd_Bortredigerad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2021-08-24 

Dokument nr: OK KS 2021/00360-2, 101 
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Verksamhetsområde service och utveckling
  
Camilla Staberg 

Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesplan 2022, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
         

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde service och utveckling har upprättat ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget 
sammanträder både styrelsen och fullmäktige på måndagar (undantaget styrelsen i 
februari). 
 
Planeringen har tagit hänsyn till hålltider som finns angivna i kommunallagen 
(2017:725), kommunens årshjul samt en koordination av mötesdagar för utskott och 
nämnder så att dessa inte sammanfaller. 
 

Kom m unfullmäktige Kom m unstyrelsen 
Återkommande 
beslutsärenden 

 
31 jan 
 

 

14 feb 
Ons 23 feb 
 

 

 21 mars 
7 mars: Boksluts- och 
framtidsdag (KS) 
 

4 april 11 april 
KS: årsredovisning, tillsyn av 
kommunala bolag 
 

30 maj 16 maj 

9 maj: mål- och 
budgetberedning (KS) 
KF: årsredovisning 
 

 20 juni 
KS: ekonomiska ramar 
 

 
19 sep 
 

 

24 okt 31 okt 

KF: nya KF 
KS: Kommunplan med budget 
2023, skatt och delårsrapport 
 

28 nov 21 nov 

KF: Kommunplan med budget 
2023, skatt och delårsrapport, 
minnesgåvor 
 

12 dec 19 dec KF: val till nämnder m.m. 
 
Utskott och nämnder tar beslut om sina sammanträdesdagar. En fullständig 
sammanträdesplan kommer att delges styrelsen och fullmäktige när alla instanser har 
tagit beslut. 



61 Sammanträdesplan 2022, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige - OK KS 2021/00360-2 Sammanträdesplan 2022, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige : Sammanträdesplan 2022, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2021-08-24 

Dokument nr: OK KS 2021/00360-2, 101 
 

2(2) 

 

 

 
En boksluts- och framtidsdag är planerad till måndagen den 7 mars samt en mål- och 
budgetberedning till måndagen den 9 maj. Till dessa heldagar kallas främst presidiet i 
utskott, nämnder, fullmäktige och bolagsstyrelser. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ordinarie sammanträden under 2022 sker 
enligt följande:  
 

31 januari, 23 februari, 21 mars, 11 april, 16 maj, 20 juni samt  
19 september, 31 oktober, 21 november och 19 december. 

 
Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ordinarie sammanträden under 
2022 sker enligt följande: 
 

14 februari, 4 april, 30 maj samt  
24 oktober, 28 november och 12 december. 

 
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat.  

Sändlista 
Alla verksamheter 
 

 

 

Marie Ehlin 
Kommunchef 
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Senaste version: 

Sammanträdesplan Orsa kommun 2022 
 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Kommunfullmäktige, 18.00  14  4 30     24 28 12 

Kommunstyrelsen, 13.00 31 Ons 23 21 11 16 20   19 31 21 19 

Inlämning av handlingar + Beredning 19 + 24 11 + 16 9 + 14 30/3 + 4/4 4 + 6 8 + 9   7 + 12 19 + 24 9 + 11 7 + 9 

Utskott för strategi, 13.00 18 8 1 + 29  3 7  30  11 8 6 

Inlämning av handlingar + Beredning 4 + 11 
27/1 +  

1/2 

17+22/2 

17+22/3 
 

21+ 26/4 25+31/5 
 

18 + 23  
29/9+  

4/10 

27/10+ 
1/11 

24+29/11 

Utskott för omsorg, 13.00             

Inlämning av handlingar + Beredning             

Utskott för lärande, 13.00 20 17 17 21 19 9  - 1, 29 20 17 15 

Inlämning av handlingar + Beredning  10 + 13 7 + 10 7 + 10 8 + 13 9 + 12 30/5 + 2 
 - 22 + 25/8, 

19 + 22/9 
10 + 13 7 + 10 5 + 8 

Utskott för samhälle, 13.00 25 22 22 26 17 8  23 20 18 1 13 

Inlämning av handlingar + Beredning 18 15 15 19 11 1  16 13 11 25/10 6 

Boksluts- och framtidsdag (heldag)   7          

Mål- och budgetberedning (heldag) 
    

9 
       

Byggnadsnämnden, 13.15             

Ordförandeberedning  
 

    
 

  
 

  

Miljönämnden, 8.10             

Beredning             
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 06.09.2021    

18 
(23) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 104 OK KS 2021/00360-2 

 

Sammanträdesplan 2022, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ordinarie sammanträden under 
2022 sker enligt följande: 
 

14 februari, 4 april, 30 maj samt  
24 oktober, 28 november och 12 december. 

 
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat.  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ordinarie sammanträden under 2022 sker  
enligt följande:  
 

31 januari, 23 februari, 21 mars, 11 april, 16 maj, 20 juni samt  
19 september, 31 oktober, 21 november och 19 december. 

 
Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat.  

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde service och utveckling har upprättat ett förslag till 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget 
sammanträder både styrelsen och fullmäktige på måndagar (undantaget styrelsen i 
februari). 
 
Utskott och nämnder tar beslut om sina sammanträdesdagar. En fullständig 
sammanträdesplan kommer att delges styrelsen och fullmäktige när alla instanser har 
tagit beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-08-24 
Förslag till sammanträdesplan 2022 

Förslag till beslut 
Kommunchefen föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ordinarie sammanträden under 
2022 sker enligt följande: 
 

14 februari, 4 april, 30 maj samt  
24 oktober, 28 november och 12 december. 

 
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ordinarie sammanträden under 2022 sker  
enligt följande:  
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 06.09.2021    

19 
(23) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
31 januari, 23 februari, 21 mars, 11 april, 16 maj, 20 juni samt  
19 september, 31 oktober, 21 november och 19 december. 

 
Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inte ordförande beslutar annat. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Marie Ehlin Kommunstyrelsen 

 

Policy för vatten och avlopp 
         

Sammanfattning av ärendet 
I Policy, vatten- och avlopp (VA-policyn) anges övergripande mål för vatten- och 
avloppsförsörjningen (VA-försörjningen) samt riktlinjer för dess utveckling. Syftet med 
VA-policyn är att skapa förutsättningar för att prioritera insatser för att uppnå en 
hållbar VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna.   
 
Utgångspunkten i VA-policyn är även de lagkrav som gäller inom VA-försörjningen, 
exempelvis Miljöbalken, Lagen om allmänna vattentjänster, Plan- och bygglagen, 
Vattendirektivet, Drickvattenföreskriften och andra föreskrifter och förordningar. Det 
finns också olika nationella och regionala miljömål som ska beaktas liksom lokala mål 
och visioner. 
 
Förslaget är en revidering av den policy som fastställdes i kommunfullmäktige 2016-
02-15. Kursiv text anger föreslagna tillägg i målen.   
 
De övergripande målen med Orsas VA-försörjning är följande: 

 Skydd av vattenresurser för dricksvatten ska prioriteras mycket högt.  
 Alla medborgare ska ha en hållbar VA-försörjning utifrån de lokala 

förutsättningarna. Med hållbar avses i detta fall aspekter utifrån miljö, ekonomi 
och socialt (hälsa, livskvalitet, boendetrygghet, likställighet, etc). Alla tre delar 
måste beaktas vid olika beslut och ställningstaganden som berör Orsas 
framtida VA-försörjning. 

 VA-försörjningen ska bidra till en positiv samhällsutveckling av kommunen och 

regionen och den ska stödja kommunens fysiska planering och övergripande 
mål.  

 Alla medborgare har ett ansvar för att handskas varsamt med resurser och för 
att skapa ett hållbart samhälle och medborgare ska ges möjlighet att vara 
delaktiga i den lokala samhällsutvecklingen.  

 Kommunen ska ha respekt för medborgarnas förutsättningar, och 
tillhandahålla information och genomföra tidig dialog om förändringar.   

 Prioriteringar och beslut om VA utbyggnadsområden ska särskilt beakta Orsa 
kommuns exploateringsplaner, strategiska planer och ekonomiska 
förutsättningar för VA kollektivet.    

 Ambitioner i mål och åtgärder i VA planen ska utformas med hänsyn till 
erfarenheter från föregående planperioder och beaktande av de ingående 
parternas samlade åtaganden, utmaningar och tillgängliga resurser. 

 Kretslopp ska stimuleras om det kan ske på ett hållbart sätt 
 
 I nuvarande VA-policy anges att kretsloppslösningar ska stimuleras om det kan ske på 
ett hållbart sätt, detta föreslås nu gälla all VA-försörjning.   
 
I övrigt är de viktigare förändringarna att alla fastigheter inom verksamhetsområde för 
allmänt VA ska vara anslutna till den allmänna VA-anläggningen och en specificering 
av god kostnadstäckning vid VA-utbyggnad till 70 % täckningsgrad. Dessutom föreslås 
VA-taxa stimulera samtidig anslutning av vatten respektive avlopp. Tidigare mål om att 
skattemedel ej ska användas föreslås tas bort (behöver ej stå i policy).   
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I riktlinjer för prioritering av utbyggnad till allmän vatten- och avloppsanläggning läggs 
ett antal bedömningspåverkande faktorer till den bedömningsgrunder som redan finns 
angående behov och möjligheter (förslag från Länsstyrelsen Dalarna). 
 
Bedömningar om vilka områden som föreslås erhålla allmän VA 
försörjning sker utifrån följande riktlinjer:  

 Bedömning om behoven ur hälso- och miljösynpunkt att förbättra VA 
situationen i området  
- Antal fastigheter och dess nyttjandegrad  
- Bebyggelseutveckling  
- Förutsättningar försörjning av dricksvatten  
- Känslighet recipient och naturmiljö  
- Förutsättningar att ordna enskilt avlopp  

 Bedömning av möjligheter att lösa behoven med allmän VA anläggning  
- Kostnader för utbyggnad av allmän VA anläggning  
- Samordningsvinster vid utbyggnad 

 
 

Beslutsunderlag 
Policy för vatten och avlopp, daterad 2021-06-08 

Förslag till beslut 
Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till Policy för vatten och avlopp daterat 
2021-06-08. 

Sändlista 
Orsa vatten och avfall AB  
Orsa Byggnadsnämnd  
Miljönämnd Mora-Orsa  
Utskottet för samhälle 
 

 

 

Marie Ehlin 
Kommunchef 
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Orsa kommuns styrdokument
Nivå Riktnings dokument Ramdokument

Ö ver s ikt lig S t r ategi

a vgöra nde vä gva l för a tt nå må len

för Orsa kommun

Policy

Orsa kommuns hå llning

A llmän Pr ogr am

verksa mheter och metoder i riktning
mot må len

Rikt linjer

rekommendera de sä tt a tt a gera

Detaljer ad Handlings plan

a ktiviteter, tidsra m och a nsva r

Regler

a bsoluta grä nser och ska-kra v

U r kommunens Rikt linje för Styrdokument, vad är en policy
Policyn a nger kommunens övergrip a nde förhå llningssä tt till nå got. Den ka n kla rgöra synen p å till

exemp el föreningsbidra g, inköp och up p ha ndling eller p ersona lförmå ner. Policyn ger inte nå gra fa sta regler,
ba ra översiktliga p rincip er som vä gledning för bedömninga r frå n fa ll till fa ll.

En p olicy ska ge en p rincip a tt hå lla sig till, ett sä tt a tt se p å en viss företeelse. En p olicy sä ger till

exemp el hur kommunen stä ller sig till konkurrensutsä ttning , föreningsbidra g, friskvå rd,
hema rbete, deltid etcetera . En p olicy ska va ra kortfa tta d och övergrip a nde.

Syftet med policyn
I P olic y, vatten- oc h avlopp ( VA-polic yn) anges övergripande mål för vatten- oc h
avloppsförsörjningen ( VA-försörjningen) samt riktlinjer för dess utvec kling. Syftet med VA-polic yn
är att skapa förutsättningar för att prioritera insatser för att uppnå en hållbar VA-försörjning utifrån
de lokala förutsättningarna.

VA-polic yn är styrande för kommande VA-plan oc h en viktig del i kommunens översiktsplanering.
VA-polic yn bör därmed bli ett dokument som fastställs av kommunfullmäktige. VA-polic yn har
tagits fram med utgångspunkt i VA-översikt oc h genom förvaltningsövergripande arbete oc h
diskussioner i politiskt forum. A ktualiseringsförklaring eller revidering av VA-polic yn bör ske vart
fjärde år.

Utgångspunkten i VA-polic yn är även de lagkrav som gäller inom VA-försörjningen, exempelvis
Miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, plan- oc h bygglagen, vattendirektivet,
dric kvattenföreskriften oc h andra föreskrifter och förordningar. Det finns oc kså olika nationella oc h
regionala miljömål som ska beaktas liksom lokala mål oc h visioner.

Övergripande mål
De övergripandemålen med Orsas VA-försörjning är följande;

Skydd av vattenresurser för dric ksvatten ska prioriteras myc ket högt.
A lla medborgare ska ha en hållbar VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna. Med
hållbar avses i detta fall aspekter utifrån miljö, ekonomi oc h soc ialt ( hälsa, livskvalitet,
boendetrygghet, likställighet, etc.) . A lla tre delar måste beaktas vid olika beslut oc h
ställningstaganden som berör Orsas framtida VA-försörjning.
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VA-försörjni nge n ska bi dra ti l l e n posi tiv samhäl lsutveckl ingav kommune n och re gi onen och

de n ska stödja kommune ns fysiska pl aneri ng och öve rgri pande mål .
Al l a me dborgare har e tt ansvar för att handskas varsamt me d re surse r och för att skapa e tt

hål l bart samhäl l e och me dborgare ska ge s möjl i ghe t att vara de l akti gai de n l okal a
samhäl l sutveckli nge n.
Kommune n ska ha re spe kt för me dborgarnas förutsättni ngar, och ti l l handahål la i nformation
och ge nomföra ti di g di al og om förändri ngar.
Pri ori te ri ngar och be sl ut om V A utbyggnadsområde n ska särski lt be akta Orsa kommuns
ex pl oate ringspl ane r, strate giska pl ane r och e konomi ska förutsättningar för V A kol l ektivet.
Ambi ti oner i mål och åtgärde r i V A pl ane n ska utformas me d hänsyn ti l l e rfare nheter från
före gåe nde pl anpe rioder och be aktande av de i ngåe nde parte rnas saml ade åtagande n,
utmani ngar och ti l l gängli ga re surser.
Kre tsl opp ska sti mul eras om de t kan ske på e tt hål l bart sätt

Mål inom allmän vatten- och avloppsförsörjning
(kommunalt vatten och avlopp)
I Orsa ska föl jande mål vara styrande i nom al l män V A försörjning;

Al l männa V A-anläggningar ska ha god kval i te t och re i nve steri ngar pri orite ras främst uti från

nyttan för hål l barhe t och hög kostnadse ffekti vi tet.
Kommunal a vatte ntäkter ska skyddas.

Hushål l ni ng me d e nergi och naturre surse r ska pri ori teras
Dag- och dränvatte n ska i möjl i gaste mån se pare ras från spi l l vatte n.
Al l a fasti ghe ter i nom ve rksamhe tsområde för al l mänt V A ska vara ansl utna ti l l de n al l männa

VA-anl äggningen i e nl i ghe t me d l age n om al l männa vatte ntjänster
V i d ansl utni ng av nya fasti ghe te r ti l l al l män V A anl äggning ska föl jande pri nciper gäl l a;

o God kostnadstäckni ng vi a anl äggningsavgi fter (i sni tt ca 70 % täckni ngsgrad)
o Tax e konstruktion ska sti mul era samti dig ansl utning av vatte n och spi l l vatten
o Rättvi sa förde l ni ngsprinci pe r me ll an ol ika brukargrupper (vi ll a re spektive l äge nhe t)
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Mål utanför allmän vat ten- och avloppsförsörjning (enskild
vatten- och avloppsförsörjning1)
I Orsa ska föl jande mål vara styrande utanför al l män vatte n-och avl oppsförsörjning;

Enski l d och ge me nsam V A-försörjni ng ska uppfyl lagäl l ande l agsti ftning och fasti ghetsägare
och före ni ngar ska ta ansvar för si na anl äggni ngars påve rkan på häl sa och omgi vande mi l jö.
Mi l jönämnde ns ti l lsyn av e nski lda avl opp ska pri ori teras ti l l de områden me d störst be hov
som i nte avse s byggas ut me d all mänt V A e l l e r som avse s byggas ut me n där vänte ti de n för
utbyggnad är me r än 10 år.
Skydd av större e nski l da vatte ntäkte r ska fi nnas.

Kommune n bör akti vt me dve rka ti l l att samordnad e nski l d V A försörjning ge s möjl igheter ti l l
rådgi vni ng och samve rkan mel l an föreni ngar och aktöre r i syfte att upprätthål l a e n hål l bar VA
försörjni ng.

Rikt linjer vid prioritering av utbyggnad t ill allmän vatten-
och avloppsanläggning
Be dömni ngar om vi l ka område n som före sl ås e rhåll a al l män V A försörjning ske r uti från följande
ri ktl i njer;

Be dömni ng om be hove n ur häl so-och mi l jösynpunkt att förbättra V A si tuati onen i område t
- Antal fasti ghe ter och de ss nyttjande grad
- Be bygge l seutve ckling
- Förutsättni ngar försörjning av dri cksvatte n
- Känsl i ghe t re ci pient och naturmi l jö
- Förutsättni ngar att ordna e nski l t avl opp

Be dömni ng av möjl i gheter att l ösa be hove n me d al l män V A anl äggning

- Kostnade r för utbyggnad av al l män V A anl äggni ng
- Samordni ngsvinster vi d utbyggnad

De ssutom används föl jande be dömningspåve rkande faktore r för att ge stöd åt pri ori te ri ngar;

MIFO kl assad mark i nom område t

Om vatte nförsörjni ng ske r ti l l me r än 50 % ge nom avtal sl ösning me d huvudman
Om område t försörjs ti l l me r än 50 % av större ge me nsamma vatte ntäkter (>50 pe rsone r
e l l e r 10 m3/d)
Ri sk för påve rkan påstörre vatte ntäkt är öve rhängande .

Me d utgångspunkt från mål sättni ngar i V A pol i cyn, be dömningsgrunder och be dömni ngspåve rkande
faktore r ska e n saml ad be dömni ng ske av vi l ka område n som före slås e rhål la al l män V A försörjni ng.

1 Med ens kild vatten-och avlopps förs örjning menas s åväl egen s om gemens amma anläggningar.
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VA-plan Orsa
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Bakgrund

• EU:s ramdirektiv för vatten anger att det 
ska finnas en vattenförvaltning för allt yt-
och grundvatten

• Målet med vattenförvaltningen är att 
uppnå en god vattenstatus i samtliga 
vattenförekomster

• Sveriges vattenmyndigheter (Orsa –
Bottenhavet) anger att kommunerna ska 
ta fram kommunala VA-planer för att 
uppnå EU:s ramdirektiv. 

• Kommunen har ett ansvar för att planera 
och arbeta för att det finns en god 
försörjning av vatten och avlopp i 
kommunen.
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Hur fungerar arbetet 
med VA-plan i Orsa
• Kommunal VA-plan fastställs i 

kommunfullmäktige

• Revidering vart 4:e år (eller nära det)

• Samordnar planeringen från kommunens 
olika förvaltningar och kommunala bolag

• Viktigt verktyg för att informera och 
kommunicera med invånare i kommunen 
gällande försörjningen av vatten och 
avlopp 

• Fakta (fastställs ej i KF)
VA-

Översikt

• Mål och viljeinriktning VA 
försörjning Orsa (fastställs i KF)VA-Policy

• Åtgärder för att nå mål och 
viljeinriktning VA-försörjning Orsa 
(fastställs i KF)

VA-plan
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Föregående planperiod
Erfarenheter;
• Starkare koppling till kommunens hållbarhetsarbete och Agenda 2030

• Stort engagemang i byar (föreningar)

• VA-utbyggnad av allmän VA-försörjning tar längre tid och kräver mer resurser (både 
personellt som ekonomiskt) än förväntat – VA policy föreslås i ökad utsträckning beakta 
ekonomi och resurser 

VA-policy är uppdaterad med anledning av detta
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Planens huvudspår

Enligt Orsa kommuns bedömning måste den framtida 
VA-försörjningen tydliggöras i två huvudspår:

• Säkerställa att den befintliga VA-anläggningen 
underhålls och optimeras och står rustad inför 
kommande krav på exploatering och klimatpåverkan

• Stödja och utveckla den enskilda VA-försörjningen 
kopplat till kommunens alla vattenföreningar
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Kommunal VA-utbyggnad
Planen föreslår främst att:

• Utbyggnad allmän VA-anläggning i Stenberg 
inklusive alla fastigheter inom Stenbergs 
vattenledningsförenings verksamhetsområde

• Utbyggnad allmän VA-anläggning i Oljonsbyn, 
minst allmänt avlopp eventuellt även vatten 
(ska utredas)

• Fortsatt allmän VA-utbyggnad Styversbacken 
enligt gällande detaljplan

• Initiera anslutning till allmän VA-anläggning för 
fastigheter inom allmänt verksamhetsområde 
samt fastigheter som ligger inom kommande 
skyddsområde för vattentäkt och nära 
anslutningspunkt för allmänt avlopp

• Utreda förutsättningar till allmän VA-försörjning 
kopplat till översiktsplanens 
bebyggelseutvecklingsområden
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 92 OK KS 2021/00214-2 

 

Policy för vatten och avlopp 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till Policy för vatten och avlopp daterat 
2021-06-08. 

Sammanfattning av ärendet 
I policyn för vatten- och avlopp (VA-policyn) anges övergripande mål för vatten- och 
avloppsförsörjningen (VA-försörjningen) samt riktlinjer för dess utveckling. Syftet med 
policyn är att skapa förutsättningar för att prioritera insatser för att uppnå en hållbar 
VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna.   
 
Utgångspunkten i VA-policyn är även de lagkrav som gäller inom VA-försörjningen, 
exempelvis Miljöbalken, Lagen om allmänna vattentjänster, Plan- och bygglagen, 
Vattendirektivet, Drickvattenföreskriften och andra föreskrifter och förordningar. Det 
finns också olika nationella och regionala miljömål som ska beaktas liksom lokala mål 
och visioner. Förslaget är en revidering av den policy som fastställdes i 
kommunfullmäktige 2016-02-15.  
 
I övrigt är de viktigare förändringarna att alla fastigheter inom verksamhetsområde för 
allmänt VA ska vara anslutna till den allmänna VA-anläggningen och en specificering 
av god kostnadstäckning vid VA-utbyggnad till 70 % täckningsgrad. Dessutom föreslås 
VA-taxan stimulera samtidig anslutning av vatten respektive avlopp. Tidigare mål om 
att skattemedel inte ska användas föreslås tas bort (behöver ej stå i policy).   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021 -08-17 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-06-02 
Policy för vatten och avlopp daterad 2021-06-08 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till Policy för vatten och avlopp daterat 
2021-06-08. 

Yrkanden 
Lars Olov Simu (KD) och Bengt-Åke Svahn (KD) yrkar på att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om bordläggning och sedan på 
förslaget från utskottet och finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda.  
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Policy för vatten och avlopp 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till Policy för vatten och avlopp daterat 
2021-06-08. 

Sammanfattning av ärendet 
I policyn för vatten- och avlopp (VA-policyn) anges övergripande mål för vatten- och 
avloppsförsörjningen (VA-försörjningen) samt riktlinjer för dess utveckling. Syftet med 
policyn är att skapa förutsättningar för att prioritera insatser för att uppnå en hållbar 
VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna.   
 
Utgångspunkten i VA-policyn är även de lagkrav som gäller inom VA-försörjningen, 
exempelvis Miljöbalken, Lagen om allmänna vattentjänster, Plan- och bygglagen, 
Vattendirektivet, Drickvattenföreskriften och andra föreskrifter och förordningar. Det 
finns också olika nationella och regionala miljömål som ska beaktas liksom lokala mål 
och visioner. Förslaget är en revidering av den policy som fastställdes i 
kommunfullmäktige 2016-02-15. Kursiv text anger föreslagna tillägg i målen.   
 
I övrigt är de viktigare förändringarna att alla fastigheter inom verksamhetsområde för 
allmänt VA ska vara anslutna till den allmänna VA-anläggningen och en specificering 
av god kostnadstäckning vid VA-utbyggnad till 70 % täckningsgrad. Dessutom föreslås 
VA-taxan stimulera samtidig anslutning av vatten respektive avlopp. Tidigare mål om 
att skattemedel inte ska användas föreslås tas bort (behöver ej stå i policy).   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-06-02 
Policy för vatten och avlopp, daterad 2021-06-08 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till Policy för vatten och avlopp daterat 
2021-06-08. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 92 OK KS 2021/00214-2 

 

Policy för vatten och avlopp 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till Policy för vatten och avlopp daterat 
2021-06-08. 

Sammanfattning av ärendet 
I policyn för vatten- och avlopp (VA-policyn) anges övergripande mål för vatten- och 
avloppsförsörjningen (VA-försörjningen) samt riktlinjer för dess utveckling. Syftet med 
policyn är att skapa förutsättningar för att prioritera insatser för att uppnå en hållbar 
VA-försörjning utifrån de lokala förutsättningarna.   
 
Utgångspunkten i VA-policyn är även de lagkrav som gäller inom VA-försörjningen, 
exempelvis Miljöbalken, Lagen om allmänna vattentjänster, Plan- och bygglagen, 
Vattendirektivet, Drickvattenföreskriften och andra föreskrifter och förordningar. Det 
finns också olika nationella och regionala miljömål som ska beaktas liksom lokala mål 
och visioner. Förslaget är en revidering av den policy som fastställdes i 
kommunfullmäktige 2016-02-15.  
 
I övrigt är de viktigare förändringarna att alla fastigheter inom verksamhetsområde för 
allmänt VA ska vara anslutna till den allmänna VA-anläggningen och en specificering 
av god kostnadstäckning vid VA-utbyggnad till 70 % täckningsgrad. Dessutom föreslås 
VA-taxan stimulera samtidig anslutning av vatten respektive avlopp. Tidigare mål om 
att skattemedel inte ska användas föreslås tas bort (behöver ej stå i policy).   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021 -08-17 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-06-02 
Policy för vatten och avlopp daterad 2021-06-08 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till Policy för vatten och avlopp daterat 
2021-06-08. 

Yrkanden 
Lars Olov Simu (KD) och Bengt-Åke Svahn (KD) yrkar på att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om bordläggning och sedan på 
förslaget från utskottet och finner att kommunstyrelsen bifaller det sistnämnda.  
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Marie Ehlin Kommunstyrelsen 

 

Plan för vatten och avlopp 2021-2025 
         

Sammanfattning av ärendet 
Nästan 50 % av Orsas invånare är anslutna till allmänna anläggningar för dricksvatten. 
Anläggningarna sköts av NODAVA AB på uppdrag av Orsa Vatten och Avfall AB, som är 
ansvariga för allmänt vatten och avlopp i Orsa. Övriga invånare har egen försörjning via 
sin fastighet eller en gemensam förening. En jämförelsevis stor andel av befolkningen i 
Orsa, cirka 32%, får sitt dricksvatten via föreningar. Det finns cirka 1300 enskilda 
avloppsanläggningar i Orsa, ett fåtal drivs i föreningsform och övriga är anslutna till 
kommunalt avlopp. 
 
2016 skapade Orsa är en strategisk och långsiktig vatten– och avloppsplan (VA-plan). 
VA-planen är ett viktigt verktyg i kommunens arbete och ska revideras var fjärde år. 
Planen har sin utgångspunkt i Policy för vatten och avlopp, Översikt för vatten och 
avlopp, lagkrav samt lokala, regionala och nationella mål och visioner. 
 
Det finns flera syften med att kommunen tagit fram en kommunal VA-plan, ambitionen 
har varit att inom ramen för gällande lagar och myndighetskrav främja:  
 

- Livskvalitet där alla invånare har ett hälsosamt dricksvatten och en närmiljö 
som inte är påverkad av avloppsvatten  

- Säkerställa en långsiktig hållbar VA försörjning  
- Möjligheter att utveckla byarna i Orsa  
- Stimulera inflyttning, turism och företagande  
- Dialog mellan medborgare, tjänstemän och politiker 

 
Bedömningen är att den framtida VA-försörjningen bör tydliggöras i två huvudspår:  
 

- säkerställa att den befintliga VA-anläggningen underhålls och optimeras och 
står rustad inför kommande krav på exploatering och klimatpåverkan  

- stödja och utveckla den enskilda VA-försörjningen kopplat till kommunens alla 
vattenföreningar 

 
Planen har varit utställd för samråd under tiden 19 april 2021 till 23 maj 2021. 
Samrådsmöte hölls med allmänheten via direktsänd webbsändning med möjlighet att 
titta på sändningen i efterhand.  
 
13 skriftliga synpunkter inkom på förslaget till VA-plan och dessa har hanterats enligt 
samrådsredogörelsen. 
 
Förslag VA-plan är en revidering av nuvarande VA-plan. De viktigare förslagen på 
ändring är att större hänsyn tas till Orsa kommuns samhällsutveckling och ekonomiska 
förutsättningar för VA-kollektivet, med tanke på den kommunala VA-anläggningens 
stora utmaningar. Det har bidragit till att södra Orsa ej föreslås byggas ut med 
kommunalt VA, istället föreslås utbyggnad ske i Stenberg som har likvärdiga behov, en 
tydlig efterfrågan och bättre ekonomiska möjligheter till utbyggnad (både vatten och 
avlopp). I nästa skede (efter 2025) föreslås VA-utbyggnad fortsätta upp i Oljonsbyn i 
första hand avseende avlopp. Områdets avgränsning och frågan om dricksvatten ska 
utredas under planperiod 2021 – 2025. Föreslagen utbyggnadsplan bedöms ej föranleda 
negativ påverkan på exploatering i södra Orsa då kommunalt VA kan utnyttjas för 
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befintliga planer och det råder stor begränsning av exploatering på grund av olika 
skyddsintressen. Däremot bedöms samhällsutveckling i Stenberg-Oljonsbyn med 
omnejd gynnas.    
  
Dessutom läggs stor kraft på att utveckla kommunens vattenledningsföreningar som 
under överskådlig tid framöver kommer ha stor roll för vattenförsörjning inom 
kommunen. Skydd av alla större vattentäkter är redan initierat liksom en studiecirkel 
med företrädare för föreningar och berörda aktörer i kommunen i syfte att utveckla 
föreningarnas kort- och långsiktiga förmåga att upprätthålla och utveckla 
vattenförsörjningen.   
  
I miljönämndens tillsynsplan för enskilda avlopp finns förslag på tillsyn av enskilda 
avlopp i hela kommunen utanför verksamhetsområde för kommunalt avlopp och där 
utbyggnad av detta planeras. Det kan komma utmaningar för boende som ges 
föreläggande om att ordna sin avloppsanläggning vilket föranleder behov av att 
kommunen följer utvecklingen. 
 

Beslutsunderlag 
Plan för vatten och avlopp 2021-2025, daterad 2021-06-08 
Samrådsredogörelse 
Översikt, vatten och avlopp 
Plan, vatten och avlopp, 2017-2020 

Förslag till beslut 
Strategiutskottet förslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige fastställer VA-plan, plan för vatten och avlopp 2021-2025. 

Sändlista 
Orsa vatten och avfall AB  
Orsa Byggnadsnämnd  
Miljönämnd Mora-Orsa  
Utskottet för samhälle 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
 

 

 

Marie Ehlin 
Kommunchef 
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VA-plan Orsa
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Bakgrund

• EU:s ramdirektiv för vatten anger att det 
ska finnas en vattenförvaltning för allt yt-
och grundvatten

• Målet med vattenförvaltningen är att 
uppnå en god vattenstatus i samtliga 
vattenförekomster

• Sveriges vattenmyndigheter (Orsa –
Bottenhavet) anger att kommunerna ska 
ta fram kommunala VA-planer för att 
uppnå EU:s ramdirektiv. 

• Kommunen har ett ansvar för att planera 
och arbeta för att det finns en god 
försörjning av vatten och avlopp i 
kommunen.
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Hur fungerar arbetet 
med VA-plan i Orsa
• Kommunal VA-plan fastställs i 

kommunfullmäktige

• Revidering vart 4:e år (eller nära det)

• Samordnar planeringen från kommunens 
olika förvaltningar och kommunala bolag

• Viktigt verktyg för att informera och 
kommunicera med invånare i kommunen 
gällande försörjningen av vatten och 
avlopp 

• Fakta (fastställs ej i KF)
VA-

Översikt

• Mål och viljeinriktning VA 
försörjning Orsa (fastställs i KF)VA-Policy

• Åtgärder för att nå mål och 
viljeinriktning VA-försörjning Orsa 
(fastställs i KF)

VA-plan
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Föregående planperiod
Erfarenheter;
• Starkare koppling till kommunens hållbarhetsarbete och Agenda 2030

• Stort engagemang i byar (föreningar)

• VA-utbyggnad av allmän VA-försörjning tar längre tid och kräver mer resurser (både 
personellt som ekonomiskt) än förväntat – VA policy föreslås i ökad utsträckning beakta 
ekonomi och resurser 

VA-policy är uppdaterad med anledning av detta
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Planens huvudspår

Enligt Orsa kommuns bedömning måste den framtida 
VA-försörjningen tydliggöras i två huvudspår:

• Säkerställa att den befintliga VA-anläggningen 
underhålls och optimeras och står rustad inför 
kommande krav på exploatering och klimatpåverkan

• Stödja och utveckla den enskilda VA-försörjningen 
kopplat till kommunens alla vattenföreningar
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Kommunal VA-utbyggnad
Planen föreslår främst att:

• Utbyggnad allmän VA-anläggning i Stenberg 
inklusive alla fastigheter inom Stenbergs 
vattenledningsförenings verksamhetsområde

• Utbyggnad allmän VA-anläggning i Oljonsbyn, 
minst allmänt avlopp eventuellt även vatten 
(ska utredas)

• Fortsatt allmän VA-utbyggnad Styversbacken 
enligt gällande detaljplan

• Initiera anslutning till allmän VA-anläggning för 
fastigheter inom allmänt verksamhetsområde 
samt fastigheter som ligger inom kommande 
skyddsområde för vattentäkt och nära 
anslutningspunkt för allmänt avlopp

• Utreda förutsättningar till allmän VA-försörjning 
kopplat till översiktsplanens 
bebyggelseutvecklingsområden
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Orsa VA plan – synpunkter från Länsstyrelsen och kommentarer 
remissförslag 

Synpunkt 
Svar/ställningstagande 

Nödvändiga kompletteringar 

Länsstyrelsen ställer sig ytterst tveksam till att kommunen i så hög grad 
beaktar ekonomiska förutsättningar och konsekvenser. 
Utbyggnadsplan för allmänt VA ska grundas på det behov som 
föreligger utifrån människors hälsa och miljö. Den finansiella aspekten 
har enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (nedan kallad 
vattentjänstlagen) ingen betydelse. Är behovet konstaterat skall 
kommunen fullgöra sin utbyggnadsskyldighet genom att inrätta, äga 
och driva en allmän VA-anläggning så länge behovet finns, och oavsett 
kostnad. Bebyggelserna i södra Orsa, såsom Lisselhed och Vångsgärde, 
är enligt Länsstyrelsens uppfattning sådana områden i större 
sammanhang där rekvisiten är uppnådda och ska därutav prioriteras. 

Flera områden inom kommunen skulle kunna ha behov av allmänna VA tjänster. 

Kommunen motsätter sig inte lagen om allmänna vattentjänster (LAV) utan gör 

bedömningen att behoven är relativt likvärdiga i de områden som varit föremål 

för bedömning om kommunal VA utbyggnad.  

Däremot är kommunens VA-policy av stor vikt för de prioriteringar som 

kommunen gör i VA-planen, inte minst VA-utbyggnad. Enligt Havs- och 

vattenmyndighetens vägledning ska VA-planen utgå från kommunens VA-policy 

som är en politiskt beslutad viljeyttring med principer för prioriteringar mellan 

åtgärder och mellan geografiska områden. I vägledningen anges att VA-policy 

ska tydliggöra vad som ska styra VA-planens åtgärder och prioriteringar. Orsa 

kommuns politiskt föreslagna VA-policy har stor betydelse för VA-planens 

prioriteringar och den tar avstamp i kommunens övergripande visioner och mål 

där utveckling sker i nära dialog med medborgare och där kommunens 

samhällsutveckling är i fokus. Kommunen har att utgå från lagar och krav, inkl 

LAV och EU:s vattendirektiv, men behöver inom ramen för detta göra de vägval 

och ställningstaganden som bäst uppfyller VA-policyn och dess mål.  

Vattenförsörjningen i södra Orsa bedöms fungera väl mer erforderlig kvantitet 

och kvalitet med en väl fungerande förening. Det bedöms inte föreligga grund 

att tvinga in fastighetsägare i allmän vattenförsörjning. Efterfrågan i södra Orsa 

har varit mycket liten (1 fastighet har yttrat sig att de vill ha allmän VA), vilket i 

och för sig inte ingår i LAVs kriterier men i kommunens antagna VA-policy anges 

att kommunen ska ha respekt för medborgarnas förutsättningar och i den 
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Synpunkt 
Svar/ställningstagande 

dialog som skett under föregående planperiod har det framkommit att 

vattenledningsföreningen vill (och kan) fortsätta och mycket få önskar 

kommunalt vatten och avlopp.  

Avloppen har i pågående tillsyn visat sig till stor del vara i behov av åtgärder. 

Det är dock inte unikt för södra Orsa utan bedöms vara ett generellt problem i 

byarna, och VA-planen innehåller också en revidering av tillsynsplan som 

medför att alla enskilda avlopp ska genomgått tillsyn senast 2027 (mål).   

VA-planen redogör för ytterligare ställningstaganden om varför Stenberg (minst 

40 fastigheter), och senare Oljonsbyn, bättre tillmötesgår VA-policyns mål inte 

minst vad gäller samhällsutveckling, ekonomi och medborgares efterfrågan. 

Dessutom planerar kommunen bygga ut allmänt VA för exploateringsområdet 

Löva Strand (ca 80-90 fastigheter) med utbyggnad 2023 och framåt. 

Kommunen lägger stor vikt på VA-planens betydelse för Orsa kommuns 
utveckling och dess två huvudspår: 

 säkerställa att den befintliga VA-anläggningen underhålls och optimeras 
och står rustad inför kommande krav på exploatering och 
klimatpåverkan 

 stödja och utveckla den enskilda VA-försörjningen kopplat till 
kommunens alla vattenföreningar 

Båda dessa huvudspår hänger ihop och kräver en samordnad planering av såväl 

allmän som enskild VA-försörjning, vilket VA-planen syftar till.  

Den prioriteringsgrund som utbyggnadsplanen bygger på bör revideras. 
För att VA-planen ska harmonisera med vattentjänstlagen ska 
kommunen se till det behov som föreligger utifrån människors hälsa 
och miljö. Ekonomiska motiv ska inte beaktas. 

Prioriteringsgrunden är baserad på behoven enligt LAV, se bilaga 5. Listan är 
vägledande för bedömning av behov och förutsättningar för utbyggnad av 
allmän VA-anläggning. Kommunens prioriteringar baseras på kommunens VA-
policy där denna prioritering utgör underlag.  
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Synpunkt 
Svar/ställningstagande 

Det bör kommenteras att en lista enligt bilaga 5 till stor del baseras på 
översiktliga bedömningar där mer fördjupade och exakta faktauppgifter till stor 
del saknas. I ett kommunalt VA-plan perspektiv är kunskapsinhämtning (ex 
tillsyn, utredning södra Orsa, utredning skydd enskilda vattentäkter, etc) en 
pågående och långsiktig process inom ramen för kommunens fortlöpande VA-
planarbete. Listan är med anledning av detta olämplig att tolka rakt av utan 
måste sättas i ett större sammanhang (VA-policyn).  

I planens sammanfattning uttrycks att kommunen bedömer att 
framtida VA-försörjning behöver tydliggöras i två huvudspår, där ena 
spåret är att säkerställa att den befintliga VA-anläggningen underhålls 
och optimeras och står rustad inför kommande krav på exploatering 
och klimatpåverkan. Detta visar ett behov av att ha en långsiktig 
klimatanpassningsplan som inkluderar både avlopp och 
dricksvattenförsörjning. Därav bör det tas fram och då lämpligen ingå 
som en åtgärd i VA-planen. 

Kommunen har med utgångspunkt från föregående VA-plan tagit fram och 
beslutat om dagvattenpolicy samt dagvattenprogram. I dessa båda dokument 
behandlas också klimateffekter i samhället kopplat till VA.   

Även kommunens nyligen reviderade översiktsplan behandlar ett förändrat 
klimat, ex kopplat till nya översvämning, vatten- och avloppsanläggningar, 
dagvatten och bebyggelseutveckling.  

Nodava/VA-huvudmannen arbetar fortlöpande med dimensionering av 
avloppsledningsnätet enligt gängse branschpraxis där kommande 
klimatpåverkan är en viktig del i bedömningsförutsättningarna.  

I VA-planen har fokus lagts på åtgärder som följer av kommunens VA-
försörjning, ex dagvatten. En klimatanpassningsplan bedöms inte vara lämplig 
att föreslå i VA-plan utan bör behandlas i kommunens övergripande planering 
eftersom det berör många fler områden än VA. Däremot, om kommunen 
beslutar ta fram en klimatanpassningsplan, bör VA vara en del i det arbetet och 
VA-planen utgöra stöd för ett sådant arbete (och sedermera tvärtom).   

Planens tidsperspektiv är något kort. För att få väl underbyggda beslut 
bör planperioden rimligen utökas till minst 12 år. Det blir också i 
enlighet med HaV:s rekommendationer. 

Planens tidsperspektiv är långsiktigt och dess utbyggnadsplan stäcker sig till 
början av 2030, dvs 10 - 12 år fram i tiden.  

Planarbetet sker kontinuerligt och revidering sker vart 4-5 år, i linje med HaV:s 
rekommendation.  

Det bör dessutom noteras att för långa planeringsperspektiv kan få betydande 
negativa konsekvenser, då lagstiftning, kunskap, samhällsutveckling och 
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Synpunkt 
Svar/ställningstagande 

processer (ex dialog med medborgare) ändras över tid och VA-planeringen bör 
vara aktuell och reviderbar. Däremot, som redan nämnts, är utbyggnadsplanen 
mer långsiktig.  

Det är av stort värde, för såväl de kommunala förvaltningarna som för 
invånarna, att planen tydligt anger de områden som inte är aktuella för 
allmän VA-försörjning de närmaste 20 åren. Det bör anges och 
motiveras vilka bebyggelser som har förutsättningar för att lösa VA-
försörjningen enskilt. 

VA-planen anger de områden som är aktuella inom 10-12 år. Vid nästa 
revidering, kring 2025, tas ställning till nästa tidshorisont.  

Som anges ovan, ändras förutsättningar, vilket medför att det bedöms vara 
olämpligt att ange vilka områden som inte är aktuella i den senare delen av 
nästa 20 års period. Det kan framkomma behov i områden som kommunen inte 
känner till idag, ex kopplat till vattenledningsföreningar eller lagar och krav. 
Vald tidshorisont tar hänsyn till de förutsättningar som medborgare och 
kommunala enheter har och det fortsatta planarbetet kommer ha stort fokus 
på samarbete mellan kommunala enheter (ex tillsyn) och 
medborgare/vattenledningsföreningar.   

Bedömningsgrunderna för prioritering av utbyggnadsområden saknas. 
Det bör framgå en redogörelse för vilka kriterier som nyttjats vid 
bedömning av behoven, dvs. vilka förutsättningar och begränsningar 
som kommunen utgått ifrån vid urvalen och som lett till aktuell 
utbyggnadsordning. 

Bedömningsgrunder är angivna i såväl VA-plan som VA-policy. Dem baseras på 
riktlinjer som utgår från behov enligt LAV.  

I VA-översikt anges mer ingående för parametrar och dess viktning.  

Rekommenderade kompletteringar 

Förtydliga hur det förvaltningsövergripande framtagandet har sett ut, 
dvs. ange samtliga av de förvaltningar/enheter som deltagit i arbetet. 
Klargör även den politiska förankringen, dvs. på vilket sätt fullmäktige, 
styrelser och nämnder aktiverats i processen. 

I VA-planens förord anges vilka kommunala förvaltningar och bolag samt 
politiska enheter som ingått i revideringen. 

Under revideringsarbetet har ett större antal politiska möten genomförts och 
strategiutskottet har beslutat om att ge ut såväl idéförslag som förslag VA-plan 
på remiss.  

För att åskådliggöra ev. investeringsbehov och för att stödja en hållbar 
VA planering bör nuvarande och framtida belastningskapacitet vid de 
kommunala avloppsreningsverken framgå parallellt med vilken den 
dimensionerade kapaciteten är, uttryckt i personekvivalenter (pe). 

VA-översikt uppdateras med tillgängliga uppgifter om kapacitet.  
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Synpunkt 
Svar/ställningstagande 

Fördelaktigt är också att beskriva huruvida de kommunala 
avloppsreningsverken efterlever EU:s avloppsdirektiv samt om det 
finns svåra utmaningar eller hinder kopplat till de kontroll- och 
utsläppskrav som gäller. 

Redogör för avloppsledningsnätets och pumpstationers status. Ange de 
förutsättningar, underhållsbehov samt övriga ev. utmaningar och 
tidsplan för vidtagande av skyddsåtgärder. Alternativt kan 
åtgärdsplanen för nät och pumpstationer biläggas VA-planen. 

VA-översikt uppdateras med tillgängliga fakta om avloppsledningsnät som också 
ger vägledning om de utmaningar den allmänna VA-anläggningen har.  

I VA-plan anges åtgärd om fortsatt förnyelse av ledningsnät och anläggningar.  

Kommunen bedömer det som olämpligt att i VA-planen mer i detalj ange 
åtgärder eller bilägga förnyelseplan då detta är Nodavas/Orsa vatten och Avfalls 
kärnverksamhet som årligen behandlas och beslutas politiskt inom ramen för 
den årliga verksamhetsplaneringen (budgetprocessen).   

Sammanställ och beskriv kortfattat de enskilda anmälningspliktiga 
avloppsanordningarna (201–1999 pe) samt de större gemensamma 
dricksvattentäkterna (10 m3/dygn eller >50 personer) i kommunen. 
Redogör för aktuell status och förutsättningarna för hur de kan 
underhållas och driftas på ett hållbart och långsiktigt sätt. 

VA-översikt uppdateras med tillgängliga fakta om enskilda VA-anläggningar.  

Gällande status och förutsättningar för underhåll och drift är det en del av det 
löpande långsiktiga arbetet. Vattenledningsförening i södra Orsa har 
analyserats mer ingående i föregående planperiod, redovisas i VA-plan.  

Som en del i föreslagen VA-plan ska kommunen utveckla samarbete och stöd till 
vattenledningsföreningar, till att börja genom en studiecirkel om ca 5 träffar 
hösten 2021 – våren 2022. Under detta arbete kommer bland annat kunskapen 
om vattenledningsföreningarnas verksamhet och behov att utvecklas.  

Förslaget bör kompletteras med en översiktlig redogörelse för de 
allmänna dricksvattentäkternas försörjningsområden, utnyttjad och 
teknisk kapacitet, antal anslutna, från vilka år tillstånd för vattenuttag 
och skyddsområden beslutades, reservvattentäkter, 
dricksvattenkvalitet samt behandling. Ange huruvida kommunen avser 
att söka tillstånd för Torsmo vattentäkt. Om kommunen inte har för 
avsikt att ansöka om tillåtelse för vattenuttag, för ovan nämnd 
dricksvattentäkt, bör skälen till det anges. 

VA-översikt uppdateras med tillgängliga fakta inom ramen för det som är 
lämpligt att offentliggöra.  

Tillstånd för Torsmobrons vattentäkt föreslås ej ingå som åtgärd 2021 – 2025 på 
grund av att behoven bedöms vara ringa.  
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Synpunkt 
Svar/ställningstagande 

Ur VA-planen bör det framgå information om samtliga av de 
gemensamma dricksvattentäkternas försörjningsområden, utnyttjad 
och teknisk kapacitet, antal anslutna, reservvattentäkter, om det ska 
sökas tillstånd för vattenuttag, vattenkvalitet samt behandling. 

VA-översikt uppdateras med tillgängliga fakta inom ramen för det som är 
lämpligt att offentliggöra.  

 

Det stämmer att grundvattenförekomsterna i Orsa har god kemisk 
status och god kvantitativ status. Men alla grundvattenförekomster 
som används för dricksvattenförsörjning nämns inte, inte heller alla 
vattenförsörjningsintressen nämns. VA-planen bör redovisa vilka 
grundvattenförekomster som är viktiga ur ett 
vattenförsörjningsperspektiv enligt kommunen. 

VA-översikt uppdateras med tillgängliga fakta inom ramen för det som är 
lämpligt att offentliggöra.  

VA-planen redogör, kapitel 4, för de viktigaste vattenförsörjningsintressena i 
kommunen och de åtgärder som föreslås.  

Det anges att riskklassningen gäller för Oreälven (WA77704122) och 
Skattungen (WA24573325) pga. miljögifter från avloppsreningsverk. 

Kommunen behöver specificera vilka dessa miljögifter är. Eftersom det 
saknas data för att bekräfta eller förkasta riskklassningen behöver VA 
planen resonera kring riskklassningen och om påverkan kan stämma 
samt huruvida ev. behov av åtgärder finns. 

I förvaltningsplan 2021 – 2027 anges inga åtgärder kopplat till 
avloppsreningsverk i Orsa.  

Förslag till Miljökvalitetsnorm 2021-2027 anger att Oreälven inte uppnår god 
kemisk status avseende bromerade difenyleter och kvicksilver.  

Reningsverk Bunk anges som punktkälla med följande motivering; 

Bunk avloppsreningsverk (ARV, B-anläggning) kan tillsammans med andra 
verksamheter vara en betydande påverkankälla för Oreälven. Det finns en risk 
att branschspecifika föroreningar sprids till vattenförekomsten i så stora 
mängder att MKN överskrids. Eftersom ARV tar emot avloppsvatten och 
dagvatten från många olika typer av branscher kan en mängd olika 
föroreningar spridas via dem. Bunk ARV tar emot vatten från Orsa tätort och 
flertalet industrier och andra verksamheter i området. Avvattnat slam har 
tidigare mellanlagrats vid Solvikens ARV i Mora för vidare transport till SITA, 
Forsbacka, men sedan 2017 transporteras det till Vassbo gruvområde, Idre, för 
täckning av sligdammen. 

Risk för sänkt status anges för bromerade difenyleter, zink, PFOS samt 
ämnesgrupperna PAH, klorbensener, fenoler och metaller.  
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Synpunkt 
Svar/ställningstagande 

Det anges att dagvattensystem är utbyggt i centrala Orsa, av den 
orsaken finns anledning att beskriva vilken vattenförekomst som är 
recipient och om dagvattnet kan påverka att miljökvalitetsnormerna 
följs.  

VA-översikt uppdateras.  

Kommunens fastlagda dagvattenprogram bör vara en del av VA-planen. Kommunen bedömer att dagvattenprogram inte bör vara en del av VA-plan då 
planerna har egen status och revideringscykel. Delvis olika aktörer involveras 
också i planerna. Planerna utgår båda, tillsammans med andra planer, från 
kommunens översiktsplan och fastställda visioner och mål i Orsa kommun.  

En alternativ metod till att uppmärksamma och skydda enskilda 
vattentäkter skulle kunna vara att rapportera in vattentäkterna till 
SGU:s databas Vattentäktsarkivet om vattentäkten försörjer 50 
personer eller fler och samtidigt rapportera in analysresultat för 
vattenkvalitet. Med det underlaget kan SGU skapa 
grundvattenförekomster som får miljökvalitetsnormer. Vidare är det 
även önskvärt att råvattenanalyser rapporteras in till 
Vattentäktsarkivet för att tillgängliggöra resultaten till förmån för 
vattenförvaltningens arbete. 

Kommunen har i dialog med företrädare för vattenledningsföreningar kommit 
fram till att skydd av enskilda vattentäkter är prioriterat och arbetet i redan 
startat.  

Däremot ska kommunen beakta möjligheten att också rapportera in 
vattentäkter och analyser i SGU.s databas/vattentäktsarkivet.  

I det fall kommunen kontinuerligt arbetar med ett systematiskt 
uppströmsarbete bör det framgå i planen och då lämpligen även en 
beskrivning av det arbetet.  

Nodava/VA-huvudmannen arbetar fortlöpande med uppströmsarbete enligt 
gängse branschpraxis. Kommunen bedömer det som olämpligt att i VA-planen 
mer i detalj ange åtgärder eller bilägga förnyelseplan då detta är Nodavas/Orsa 
vatten och Avfalls kärnverksamhet som årligen behandlas och beslutas politiskt 
inom ramen för den årliga verksamhetsplaneringen.  

I VA-planen diskuteras inte någon ev. nödvattenplan, vilket kan vara en 
bra komplettering för att planera för robusthet i 
dricksvattenförsörjning även vid avbrott i ordinarie försörjning. 
Alternativt kan det inkluderas i en klimatanpassningsplan. 

Behovet av reservvattentäkter hanteras inom kommunens 
krisberedningsarbete. Nödvattenplan finns.  

Ur ett klimatanpassningsperspektiv är det betydelsefullt att 
klimatförändringar och klimatanpassning diskuteras tvärsektoriellt. Det 
kan vara förvaltningsövergripande, kommungränsöverskridande, med 

Beaktas i kommande planarbete, inte minst med de närliggande kommunerna 
Mora och Älvdalen.  
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Synpunkt 
Svar/ställningstagande 

bolag etc. för att förstå de komplexa behov av anpassning som uppstår 
då alla perspektiv ska tas i beaktan. Det vore intressant att se ett 
resonemang i VA-planen kring hur dessa olika perspektiv 
omhändertagits. 

Komplettera samrådsversionen med en geografisk beskrivning av 
kommunens befintliga VA-verksamhetsområden. 

VA-översikt uppdateras. 

Beskriv hur de planerade utbyggnadsområdena, avseende egna VA 
lösningar, planeras hanteras fram till dess att den kommunala 
anläggningen kommer till stånd. Redogör för ev. plan för inlösen av 
små avloppsanordningar vid anslutning. 

Områden som är föreslagna allmän VA-utbyggnad kommer ej vara föremål för 
tillsyn via tillsynsplan. I enskilda fall är det upp till miljönämnden att besluta om 
åtgärd.  

Planering sker med utgångspunkt att behovet av inlösen ska undvikas. Om 
inlösen ändå blir aktuellt, följer det av lag (LAV).  

I VA-planen bör en strategisk handlingsplan och översiktliga riktlinjer 
framgå för hantering av de små avloppen och då bl.a. utifrån MKN, 
status i sjöar och vattendrag samt skydd av grund- och dricksvatten.  

Miljökontoret hanterar tillsynen av enskilda avlopp enligt den tillsynsplan som 
är beslutad av miljönämnden beslutad tillsynsplan och i enlighet med aktuell 
lagstiftning och tillämpliga riktlinjer.  

VA-planen skulle med fördel kunna ha rubrik om detaljplaner för att 
tydliggöra vilka områden i kommunen som är planlagda, men inte 
ianspråktagna, för bostäder och verksamheter och som behöver 
tillgång till allmänt VA. En bedömning bör göras över hur behovet kan 
se ut om dessa detaljplaner exploateras i den omfattning de medger. 

VA-planen anger åtgärd att utreda förutsättningar till allmän VA-försörjning i 
kommunens bebyggelseutvecklingsområden, som är och kan bli föremål för 
detaljplaner.   

Övriga synpunkter 

Följande formulering (s. 6) Länsstyrelsen kan överlämna åt kommunen 
att ordna allmänt VA bör revideras lämpligen till Länsstyrelsen kan 
förelägga kommunen att ordna med allmänt VA. Länsstyrelsen utövar 
tillsyn över att kommunen fullgör sina skyldigheter och ska förelägga 
kommunen att inrätta VA-verksamhetsområde i det fall en kommun 
åsidosätter förpliktelsen. 

Tillgodoses 
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Synpunkt 
Svar/ställningstagande 

Senast innan valet år 2022 kommer Länsstyrelsen att tillhandahålla ett 
underlag inför kommunens bedömning av översiktsplanens aktualitet. 

Underlaget är en redovisning av vilka statliga och mellankommunala 
intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. VA-
frågorna är en del av de statliga intressen som kommer att följas upp. 
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Förord 
 

Arbetet med den kommunala VA planen har genomförts via en styrgrupp med tjänstemän från 
kommunledningskontoret, miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och Nodava AB. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förstärkt med ordförande från miljökontoret och Nodava AB 
har utgjort politisk styrgrupp.  

Särskild vikt har lagts på dialog med Orsas medborgare. Fastighetsägare med enskild VA 
försörjning har fått en enkät som sammanställts. Medborgardialog hölls under tidig vår via möten 
på tre platser, Hansjö, Holen och Skattungsbyn. Mötena var välbesökta.  

Dessutom genomfördes tre möten (Hansjö, Hembygdsgården, Skattungbyn) under november 
månad i syfte att diskutera utkast VA plan innan planen färdigställs inför sedvanlig remiss och 
beslutsprocess. 

Den kommunala VA planen utgår från en VA policy som anger utmaningar och mål för VA 
försörjningen i Orsa. Policyn ska vara beslutad av kommunfullmäktige.  

Underlagsmaterial framgår av en VA översikt, där bland annat hänvisning sker till ett omfattande 
GIS - kartmaterial, som är avsett att ligga till grund för VA plan arbete under lång tid framöver.  

Det finns flera syften med att kommunen tagit fram en kommunal VA plan men ambitionen har 
varit att inom ramen för gällande lagar och myndighetskrav främja; 

 livskvalitet där alla invånare har ett hälsosamt dricksvatten och en närmiljö som inte är 
påverkad av avloppsvatten,  

 säkerställa en långsiktig hållbar VA försörjning  

 möjligheter att utveckla byarna i Orsa 

 stimulera inflyttning, turism och företagande 

 dialog mellan medborgare, tjänstemän och politiker 

 

Kommunstyrelsens ordförande  Vice ordförande 

Mikael Thalin    Marie Olsson 
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1 Inledning 

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida generationer kan 
ta del av det fina vatten som vi idag har i Orsa. För att uppmärksamma utmaningarna och 
prioritera åtgärderna, för en hållbar försörjning av vatten och avlopp, har Orsa kommun arbetat 
fram en strategisk och långsiktig vatten och avloppsplan (VA-plan).  

Planen har tagits fram genom förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiskt forum. 
VA-planen ska användas under många år framåt och revideras vart 4:e år. Denna plan har en 
planperiod som gäller 2017 – 2020.  

”Policy vatten och avlopp” har varit vägledande för prioriteringar och ställningstaganden i 
planen. Underlag och fakta som använts framgår av ”Översikt vatten och avlopp”. Båda 
dokumenten finns att tillgå på kommunens webbplats, www.orsa.se . 

Planen innehåller:  

 Bedömningsutfall enskild VA försörjning 

 Åtgärder inom områdena Skydd av vattentäkter och vattenresurser, Kretslopp och resurshushållning, 
Allmän vatten- och avloppsförsörjning och Kommunikation. 

Nästan 50 % av kommunens invånare är anslutna till allmänna anläggningar för dricksvatten som 
sköts av NODAVA AB som är delägt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.  

Övriga har egen försörjning, vid egen fastighet eller gemensamt. Orsa har jämförelsevis stor andel 
av befolkningen som har dricksvatten via föreningar (ca 32 %).  

Det finns ca 1300 enskilda avloppsanläggningar varav ett fåtal drivs i föreningsform. Övriga är 
anslutna till allmänt (kommualt) avlopp.  

Förutsättningarna liksom standard på anläggningar varierar och i många fall kommer det att 
krävas insatser för att säkerställa en god försörjning av vatten och avlopp. Inte minst för att 
uppnå lagar och myndighetskrav.  

2 Bakgrund och syfte 

Huvudsyftet är att säkerställa att invånare och besökare i Orsa kommun har bra dricksvatten och 

ett omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. Orsa kommun arbetar 

för att upprätthålla en levande landsbygd med god livskvalitet och ett tryggt boende. Kommunen 

har ett ansvar för att planera och arbeta för att det finns en god försörjning av vatten och avlopp 

i kommunen.  

Det finns lagar och krav som avser att skydda invånare från dricksvatten som kan vara 
hälsofarligt och säkerställa att vårt avlopp inte påverkar vår våra sjöar och vattendrag, badplatser 
och andra skyddsvärda miljöer. 

När det finns behov av att lösa försörjningen av vatten eller avlopp för en viss bebyggelse har 
kommunen skyldighet att ordna allmänt VA. Länsstyrelsen kan ålägga kommunen att ordna 
allmänt VA. 

Kommunen vill med VA-planen skapa sig en egen planering för att förvalta och utveckla 
kommunens försörjning av vatten och avlopp. VA-planen stödjer kommunens 
samhällsutveckling och medför att de hälso- och miljökrav som ställs på dricksvatten och 
avloppshantering kan prioriteras så att största möjliga nytta ges för de ekonomiska insatser som 
kommer att behövas.  
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Med VA-planen vill kommunen också bidra till en bättre hushållning med naturresurser, minska 
förbrukningen av vatten, minska energianvändningen och återföra näringsämnen från avloppet 
till jord- eller skogsbruk.  

Planen samordnar planeringen från kommunens olika förvaltningar och kommunala bolag så att 
kommunen agerar på ett samordnat sätt. 

Planen är också ett viktigt verktyg för att informera och kommunicera med invånare i kommunen 
gällande försörjningen av vatten och avlopp. På kommunens webbplats finns fortlöpande 
information om arbetet med VA-planen och dess genomförande. 

3 Skydd av vattentäkter och vattenresurser  

3.1 Grundvattenresurser utanför allmän VA anläggning 

Sverige har i ett internationellt perspektiv mycket goda tillgångar på rent dricksvatten. Det gäller 
såväl ytvatten som grundvatten.  

I Orsa kommun finns de främsta vattenresurserna i isälvsavlagringar (grusåsar) där Orsadeltat är 
den största. Från den tas bland annat vatten till Boggas vattentäkt som försörjer en stor del av 
Orsas invånare med dricksvatten.  

Länsstyrelsen har i rapport 2012:02 ”Vattenförsörjningsplan i Dalarnas län” angett de viktigare 
vattentillgångarna som bör skyddas och dessa är Orsadeltat som sträcker sig från Skattungsjön  
ned till Orsa sjön (klass 2 – viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst av kommunalt intresse). 

Under planperioden 2017 – 2020 är följande prioriterat; 

Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig 
effekt) 

1. I samband med 
framtagande av 
översiktsplan redovisa 
vattenförsörjnings-intressen 
för Orsa kommun  

Stöd vid planering, 
exploatering, bygglov och 
tillståndsgivning  

Stödjer förslag till 
åtgärdsprogram för 
Bottenhavets vattendistrikt 
2015-2021 

Stödjer nationella och regionala 
miljömål 

Stödjer mål i VA policy. 

Restriktioner för 
markanvändning och annan 
verksamhet som kan 
medföra risk för pågående 
eller framtida uttag av 
dricksvatten. 

2. Utreda behov och 
förutsättningar till framtida 
vattenuttag från Orsa deltat 
(Skattungefältet) 

Boggas vattentäkt har 
begränsade möjligheter ökade 
uttag 

Det finns framtida behov av 
ökat vattenuttag, bland annat 
som följd av expansion 
Grönklitt och utbyggnad 
allmänt VA 

Ingår som del i åtgärd 9.  

Tydliggöra om nya 
vattentäkter kan anläggas 
och dess kapacitet och 
förutsättningar att 
iordningsställa dem 
(tillstånd, ekonomi, etc.).  
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3.2 Tillstånd och skyddsområden för allmänna vattentäkter  

Inom den allmänna VA anläggningen skyddas vattentäkter via så kallade vattenskyddsområden.  

De allmänna vattentäkterna Boggas och Torsmo har fastställt skyddsområde men det saknas för 
Grönklitt.  

Enbart Boggas vattentäkt har tillstånd för vattenuttag. 

Under planperioden 2017 – 2020 är följande prioriterat; 

Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig 
effekt) 

3. Ta fram förslag till 
vattenskyddsområden för 
Grönklitt.  

Skydda vattentäkter från 
föroreningspåverkan.  

Stödja förslag till 
åtgärdsprogram för 
Bottenhavets vattendistrikt 
2015-2021 

Stödja nationella och regionala 
miljömål 

Stödja mål i VA policy.  

Höjd säkerhet leverans 
dricksvatten 

Begränsningar i mark- och 
vattenanvändning inom 
skyddsområdet  

 

3.3 Skydd av enskilda vattentäkter  

Enskilda vattentäkter saknar normalt skydd. Skydd kan dock erhållas genom att anta lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. Ansvaret för att genomföra åtgärder ligger på den ansvarige för 
vattentäkten. Kommunen bör dock vara rådgivande och ge stöd vid utformning av föreskrifterna. 

Under planperioden 2017 – 2020 är följande prioriterat; 

Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig 
effekt) 

4. Skydd via lokala 
hälsoskyddsföreskrifter ska 
initieras för alla enskilda 
gemensamma vattentäkter 
som  har fler än 50 personer 
anslutna eller en produktion 
större än 10 m3/dygn 

Skydda vattentäkter från 
föroreningspåverkan.  

Stödja förslag till 
åtgärdsprogram för 
Bottenhavets vattendistrikt 
2015-2021 

Stödja nationella och regionala 
miljömål 

Stödja mål i VA policy.  

Höjd säkerhet leverans 
dricksvatten 

Begränsningar i mark- och 
vattenanvändning inom 
skyddsområdet  

Ökad trygghet invånare som 
är med i föreningar 

Kräver kommunal 
finansiering 

5. Identifiera behov av lokala 
hälsoskyddsföreskrifter för  
mindre enskilda 
gemensamma vattentäkter 
inför nästkommande 
planperiod.  

Skydda vattentäkter från 
föroreningspåverkan.  

Stödja mål i VA policy. 

Se ovan 
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4 Kretslopp och resurshushållning  

Miljöbalkens syfte är att skapa en god resurshushållning och en god livsmiljö även för kommande 
generationer. Inom VA försörjning avses främst kretslopp av näringsämnen (fosfor) från avlopp 
som ett prioriterat område, ex. återföring av slam från avloppsreningsverk. I Sverige finns det på 
många håll begränsningar (kvalitet, opinion, m.m.) som gör att slammet inte kan återföras till 
växtproduktion. I Orsa kommun används slammet till anläggningsjordar. En annan viktig 
resursfråga inom allmänt VA är den relativt stora mängden energi som åtgår för att förse invånare 
och besökare med VA försörjning. I Orsa kommun åtgår ca 1500 MWh/år, vilket motsvarar 
ungefär 75 villahushåll med en förbrukning på 20 000 kWh/år. 

I den enskilda VA försörjningen är det svårare att skapa större effekter inom kretslopp och 
resurshushållning på grund av de mycket spridda anläggningarna. Inte desto mindre kan det vara 
av vikt att skapa grund för ett framtida samhälle som även lokalt är anpassat till en god 
resurshushållning.    

Hushållning med energi samordnas med kommunens arbete med Energi- och klimatplan. 

Under planperioden 2017 – 2020 är följande prioriterat; 

Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig 
effekt) 

6. Utreda möjligheter för ett 
hållbart omhändertagande  
av avloppsslam. I ett första 
steg genomföra projekt 
torkning och förbränning av 
slam (Nodava i samarbete 
med IVL och Eon) 

Bidra till en hållbar kommun 

Stödja nationella och regionala 
miljömål 

Stödja mål i VA policy. 

Ökat kretslopp 

Minskat nyttjande av ändlig 
fosfor 

Ökad energiutvinning 

Minskat transportbehov av 
slam 

7. Ta fram slamstrategi inkl. 
uppströmsarbete 

Bidra till en hållbar kommun 

Säkerställa slammets kvalitet  

Stödja nationella och regionala 
miljömål 

Stödja mål i VA policy. 

Ökade förutsättningar för 
att slam kan återanvändas i 
kretsloppet 

Minskad belastning av 
oönskade ämnen i naturen 
(kemikalier, läkemedel etc.) 

 

5 Allmän vatten- och avloppsförsörjning (Kommunalt vatten och avlopp) 

I Orsa kommun sköter och administrerar NODAVA AB den allmänna Va-anläggningen åt 
ägaren och huvudmannen Orsa Vatten och Avfall AB. 

Den allmänna VA anläggningen lyder under lagen om allmänna vattentjänster vilket ställer 
särskilda krav på att upprätthålla en god VA standard. Lagen gäller även kommunens ansvar att 
ordna allmän VA försörjning. 

Orsas allmänna VA försörjning sker via 3 vattenverk och 5 avloppsverk samt ca 20 mil VA 
ledningar. Debiterad mängd vatten uppgår till ca 270 000 m3/år.  
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Ledningsnätet är gammalt och behöver förnyas. Stora delar av vatten och avloppsanläggningarna 
i Orsa kommun byggdes under perioden 1955 – 1979. Detta innebär att stora delar av 
ledningsnätet är 40 – 60 år gammalt.  

Dagvatten från städer och samlad bebyggelse har historiskt sett avletts samlat i ledningar. Det har 
visat sig att även dagvatten har påverkan på sin omgivning både vad gäller föroreningar och 
näringsämnen. Genom att dagvatten hitintills oftast har letts i ledningar till en samlad 
utsläppspunkt kan det uppstå höga halter och stora flöden till ett ibland litet och känsligt 
vattendrag. Stora flöden påverkar genom att de kan medföra översvämningar och erosion.  

Främst de centrala delarna av Orsa har ett allmänt dagvattensystem utbyggt. Generellt 
eftersträvas LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) och en hållbar dagvattenhantering vid 
planering i dagsläget. Detta innebär att avrinningen av dagvatten fördröjs och ska efterlikna 
vattnets naturliga förlopp.  

Under planperioden 2017 – 2020 är följande prioriterat; 

Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig 
effekt) 

8. Översyn av nuvarande 
verksamhetsområden och 
dess indelning i vatten, spill 
respektive dagvatten 

Säkerställa att 
verksamhetsområdet är 
utformat enligt den ambition 
som fanns vid fastställandet  

Tydligare för 
fastighetsägare vad som 
gäller 

9. Genomför övergripande 
vägvalsutredning om framtida 
vatten- och 
avloppsförsörjning med 
beaktande av; 
- Boggas vattenverk saknar 
reservvattentäkt och har svårt 
att klara utökade vattenuttag  
- Bunk avloppsreningsverk 
har stora reinvesteringsbehov 
och begränsad 
tillståndskapacitet 
- Grönklitt har stora behov av 
ny eller utvecklad vatten- och 
avloppsförsörjning 
- Samordning framtida 
utbyggnad allmänt VA 
 - Samordning Mora kommun 
och dess motsvarande 
utredning 

Det finns stora begränsningar 
i förutsättningar att öka uttag 
av vatten och omhänderta 
avloppsvatten vid 
kommunens huvudvattentäkt 
och huvudreningsverk.  

Grönklitt har aviserat visioner 
om kraftig utbyggnad utöver 
befintliga planer. Förslag på 
nya detaljplaner kan lämnas in 
relativt omgående som ska 
behandlas.  

Nuvarande kapacitet och 
förutsättningar i Grönklitt för 
vattenförsörjning och 
omhändertagande av 
avloppsvatten begränsar 
denna vision.  

Utredning innefattar bland 
annat möjligheter att 
samordna VA försörjning i 
Grönklitt med utbyggnad av 
allmänt VA enligt kapitel 6.  

Alternativen är bland annat 
utveckling av befintliga VA 
anläggningar, nya VA 
anläggningar och samordning 
med VA anläggningar i Mora 

Klargöra alternativ och 
effekter för att lösa 
kommunens framtida VA 
utmaningar. 

Politiska beslutsunderlag. 

Underlag för 
ställningstaganden om 
ärenden enligt PBL 
(detaljplaner, bygglov, etc.) 
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som också genomgår större 
översyn med anledning av 
utbyggnad av allmänt VA i 
Mora) 

10. Ta fram förnyelseplan för 
reinvesteringar i ledningsnät 
baserad på Svensk vattens 
modell 

Säkerställa långsiktigt VA 
försörjning 

Stödja nationella och 
regionala miljömål 

Stödja VA policy 

Minskade utsläpp av 
avloppsvatten från 
reningsverk och ledningsnät 

Minskad energiförbrukning 
i pumpstationer och 
avloppsverk 

Eventuellt ökade 
investeringskostnader 

11. Ta fram dagvattenprogram Förebygga klimateffekter 

Tydliggöra ansvar och roller 

Stödja förslag till 
åtgärdsprogram för 
Bottenhavets vattendistrikt 
2015-2021 

Stödja nationella och 
regionala miljömål 

Stödja VA policy 

Minskade utsläpp av 
avloppsvatten från 
reningsverk och ledningsnät 

Minskad risk för 
översvämningar i 
bebyggelse  

 

 

Se även ”Kretslopp och resurshushållning” där slam och energi redovisas. 

6 Enskild VA försörjning 

En kommun är skyldig enligt lagen om allmänna vattentjänster att ordna vattentjänster om det 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller 
avlopp i ett större sammanhang för områden med befintlig eller blivande bebyggelse.  

Bedömningar om vilka områden som har störst behov att ordna vatten- och avloppsförsörjning i 
ett större sammanhang sker utifrån följande parametrar.  

Bedömning om behoven sker utifrån följande parametrar; 

A. Antal fastigheter och dess nyttjandegrad  
B. Bebyggelseutveckling 
C. Förutsättningar försörjning av dricksvatten (störst vikt) 
D. Känslighet recipient och naturmiljö 
E. Funktion och förutsättningar ordna enskilda avlopp 

Bedömning av möjligheter sker utifrån 

F. Kostnader för utbyggnad av allmän VA anläggning 
G. Samordningsvinster vid utbyggnad 

I bilaga 1 framgår bedömningsutfall för områden i Orsa med utgångspunkt från dessa parametrar. 
Listan är vägledande för bedömning av behov och förutsättningar utbyggnad allmän VA 
anläggning. Listan är också ett underlag för planering, tillsyn och prioriteringar rörande framtida 
enskild VA försörjning.  
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Under den första planperioden, 2017 - 2020, bedöms delar av södra Orsa (Holen, Vångsgärde, 
Lisselhed, Lunden) vara det mest prioriterade området att utreda förutsättningarna till att ordna 
en långsiktigt hållbar VA försörjning. Området kan uppfylla kriterier för kommunal 
utbyggnadsskyldighet men kommunen vill klarlägga förutsättningar till detta innan 
ställningstaganden görs, senast vid nästa revidering av VA plan.  

Motiven till detta är främst; 

 Tryggad vattenförsörjning är central och kommunen vill ge Sörmedssjöns vattenförening 
möjlighet att utreda och bedöma sina långsiktiga möjligheter att säkerställa kvalitet och 
kvantitet i området.  

 Klarlägga förutsättningar för vattenförsörjning samt enskilda avlopp, såväl status som 
förutsättningar att ordna lokala lösningar 

 Skapa en dialog med berörda fastighetsägare och för ändamålet tillsätta VA 
rådgivningsresurs, se åtgärd 19, som kan vara stöd i arbetet med studera alternativa 
lösningar 

 En stor andel av Orsas VA försörjning (avsevärt större än normalt) sker via enskilda 
lösningar och frågan om alternativ är därför principiellt viktig inför framtida 
ställningstaganden.  

 Orsa kommun avser under 2017 färdigställa översiktsplan där särskilt södra Orsa 

förmodas anges som ett utvecklingsstråk. Detta väntas ge ökat stöd för prioriteringar om 

framtida VA försörjning i området.  

 Nodava ska under de närmaste åren genomföra vägvalsutredning som väntas ge besked 
om framtida investeringar i den allmänna VA anläggningen, se åtgärd 9, vilket är särskilt 
viktig då Orsa allmänna VA anläggning är förhållandevis liten (ekonomiskt).  

 Nodava ska utveckla möjligheter och riktlinjer för fastigheter nära verksamhetsområden 
att ansluta sig, se åtgärd 13 och 14, genom dialog med fastighetsägare, vilket väntas ge 
stöd för att bedöma hur stort intresset för kommunalt VA är i områden där kommunen 
har goda möjligheter till anslutning 

 Nodava ska också under de närmaste åren ta fram riktlinjer för utbyggnad och 
finansiering, se åtgärd 15-16,bland annat med stöd av pågående kommunal utbyggnad i 
Mora.  

Med utgångspunkt från detta arbete avser sedan kommunen att fortsätta sitt planarbete med att 
säkerställa VA försörjningen i Orsa.  

Det är viktigt att poängtera att VA situationen i Orsa bedöms kräva ett tydligt förbättringsarbete 
för att uppnå de krav och förväntningar som finns gällande enskild VA försörjning. I många 
områden finns behov som kan föranleda allmän utbyggnadsskyldighet. 

Gemensamma lösningar ska stimuleras och teknikval ska beakta kretslopp och resurshushållning. 

Utifrån tabell 1 bedöms således följande vara prioriterat under planperioden 2017 – 2020; 

Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig effekt) 

12. Klarlägga förutsättningar 
framtida VA försörjning 
i södra Orsa. 

Miljö- och hälsomässiga 
behov 

Principiellt stöd för fortsatt 
planarbete för att trygga 
framtida VA försörjning  

Förbättrad försörjning 
dricksvatten 

Minskad påverkan från 
enskilda avlopp   

13. Utreda behov och 
möjligheter ansluta områden 
med fastigheter som ligger 

Miljö- och hälsomässiga 
behov  

Förbättrad försörjning 
dricksvatten 
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nära  verksamhetsområdet till 
allmän VA anläggning 
 
Avtalslösningar eller, om det 
är mer ändamålsenligt 
utvidgning av 
verksamhetsområdet. 
 
Sker via dialog med 
fastighetsägare 

Minskad påverkan från 
enskilda avlopp   

14. Ta fram riktlinjer för att 
ansluta fastigheter som ej är 
ansluten till allmänt VA, både 
inom och nära 
verksamhetsområde med 
behov ur hälso- eller 
miljösynpunkt.  

Ansluta fastigheter där 
avsikten varit eller är att 
dessa ska ingå i allmän 
vatten- och/eller 
avloppsförsörjning 

Stödja tillsynsarbetet 

Miljö- och hälsomässiga 
behov 

Förbättrad försörjning 
dricksvatten 

Minskad påverkan från 
enskilda avlopp  

Rättvisa mellan 
fastighetsägare 

15. Ta fram rutiner för 
utbyggnad av allmänt VA 

Kvalitetssäkra den interna 
arbetsprocessen med 
ständiga förbättringar 

Säkerställa kommunikation 
med berörda fastighetsägare  

Stödja mål i VA policy  

Effektivt genomförande av 
projekt 

Ökat förtroende och nöjdhet 
hos invånare 

16. Ta fram finansieringsmodell 
för utbyggnad av allmänt VA 

Underlätta hantering av 
taxor och finansiering 

Tydligare regelverk vid 
anslutningar 

Stödja mål i VA policy 

Bättre ekonomisk planering 

Bättre arbetsprocesser med 
god transparens 

17. Ta fram tillsynsplan för 
enskilda avlopp i hela 
kommunen 

Miljö- och hälsomässiga 
behov  

Stödja förslag till 
åtgärdsprogram för 
Bottenhavets vattendistrikt 
2015-2021 

Stödja VA policy  

Förbättrad försörjning 
dricksvatten 

Minskad påverkan från 
enskilda avlopp  

18. Ta fram riktlinjer för 
bedömning enskilda avlopp 

Anpassa bedömning till 
kommande råd från Havs- 
och vattenmyndigheten samt 
förutsättningar i Orsa 
kommun   

Stöd för upprättande av 
tillsynsplan för 
miljökontoret  

Minskad risk för skadlig lokal 
påverkan (ex 
dricksvattentäkter) 

Ökad ekonomisk hushållning 

 



63 Plan för vatten och avlopp 2021-2025 

9 
 

Stödja mål i VA policy 

19. Tillsätta resurs för rådgivning 
och samordning av enskild 
VA försörjning, ex gällande 
- dokumentation, kartor 
- föreningsutveckling 
- utbildning 
- skydd vattentäkter 
- samordning av inköp 
- utrustning 
- juridiskt stöd (lagstiftning, 
föreningsformer, mm)  
- bidrag och 
finansieringslösningar 
 
Omfattning och ansvar ska 
utvecklas under den 
kommande planperioden, i 
syfte att hitta en långsiktig 
funktion som gynnar att 
enskilda VA föreningar kan 
fungera väl. 
 
Samordning med närliggande 
kommuner bör prioriteras. 
 
Resursen bör även ingå i 
kommunens VA plan grupp 
som ansvarar för planens 
genomförande. 
 
Åtgärden bör regleras via 
avtal med deltagande 
föreningar. Resursen är ej 
avsedd för att stödja enskilda 
fastigheters behov, dock kan 
stöd ges för att bilda 
föreningar. 
 
Möjlighet till 
bidragsfinansiering ska 
undersökas 

Tillmötesgå behov som 
framkommit via 
medborgarmöten 

Stödja enskild VA 
försörjning i de fall där 
allmänt VA inte är aktuellt i 
närtid 

Förbättrad försörjning 
dricksvatten 

Minskad påverkan från 
enskilda avlopp 

Ökad ekonomisk hushållning 

Långsiktig utveckling av 
föreningar i byar 

7 Kommunikation 

VA försörjningen påverkar Orsa kommun som samhälle och dess invånare och besökare och det 
är flera allmänna organisationer som berörs av VA frågor i sitt arbete.  

Kommunikation är en mycket viktig del i att uppnå planens ambitioner.  

Kommunikation ska, om inte annat anges, beredas i VA plan gruppen och förankras i dess 
politiska styrgrupp.  
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Under planperioden 2017 – 2020 är följande prioriterat; 

Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig effekt) 

20. Plan för kommunikation Förenkla information och 
kommunikation under 
planperioden 

Kommunens web plats 

Seminarier 

Enkäter 

Se även åtgärd 19 

Ökad effektivitet 

Förbättrad försörjning 
dricksvatten 

Minskad påverkan från 
enskilda avlopp 

8 Sammanställning av åtgärder med ansvar och tidplan 

Följande tabell sammanställer åtgärder med ansvar och tid som anges i VA planen.  

Åtgärd Ansvar Tid (klart) Beslutsinstans 

1. I samband med framtagande av 
översiktsplan redovisa 
vattenförsörjnings-intressen för 
Orsa kommun  

Kommunstyrelsen 20171 Kommunfullmäktige 

2. Utreda behov och förutsättningar 
till framtida vattenuttag från Orsa 
deltat (Skattungefältet) 

Nodava 2020 Styrelse Orsa Vatten 
och Avfall AB 

3. Ta fram förslag till 
vattenskyddsområden för 
Grönklitt 

Nodava 2018 Länsstyrelsen 

4. Skydd via lokala 
hälsoskyddsföreskrifter ska 
initieras för alla enskilda 
gemensamma vattentäkter som  
har fler än 50 personer anslutna 
eller en produktion större än 10 
m3/dygn 

Kommunstyrelsen 2020 Kommunfullmäktige 

5. Identifiera behov av lokala 
hälsoskyddsföreskrifter för  
mindre enskilda gemensamma 
vattentäkter inför nästkommande 
planperiod.  

VA plan grupp 2020 Förankras i politisk 
styrgrupp 

6. Utreda möjligheter för ett hållbart 
omhändertagande av avloppsslam. 
I ett första steg genomföra 
projekt torkning och förbränning 

Nodava 2020 Orsa Vatten och 
Avfalls styrelse 

                                                 
1
 I samband med att översiktsplan antas 
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av slam (Nodava i samarbete med 
IVL och Eon)  

7. Ta fram slamstrategi inkl. 
uppströmsarbete 

Nodava 2020 Orsa Vatten och 
Avfalls styrelse 

8. Översyn av nuvarande 
verksamhetsområden och dess 
indelning i vatten, spill respektive 
dagvatten 

Nodava 2017 Kommunfullmäktige 

9. Genomför övergripande 
vägvalsutredning om framtida 
vatten- och avloppsförsörjning 
med beaktande av; 
- Boggas vattenverk saknar 
reservvattentäkt och har svårt att 
klara utökade vattenuttag  
- Bunk avloppsreningsverk har 
stora reinvesteringsbehov och 
begränsad tillståndskapacitet 
- Grönklitt har stora behov av ny 
eller utvecklad vatten- och 
avloppsförsörjning 
- Samordning framtida utbyggnad 
allmänt VA 
 - Samordning Mora kommun och 
dess motsvarande utredning 

Nodava 2017 Orsa Vatten och 
Avfalls styrelse 

10. Ta fram förnyelseplan för 
reinvesteringar i ledningsnät 
baserad på Svensk vattens modell 

Nodava 2020 Orsa Vatten och 
Avfalls styrelse 

11. Ta fram dagvattenprogram Kommunstyrelsen 2017 Kommunfullmäktige 

12. Klarlägga förutsättningar framtida 
VA försörjning 
i södra Orsa. 

VA plan grupp Årlig 
avstämning 

Politisk styrgrupp 

13. Utreda behov och möjligheter 
ansluta områden med fastigheter 
som ligger nära  
verksamhetsområdet till allmän 
VA anläggning 
 
Avtalslösningar eller, om det är 
mer ändamålsenligt utvidgning av 
verksamhetsområdet. 
 
Sker via dialog med 
fastighetsägare 

Nodava 2020 Orsa Vatten och 
Avfalls styrelse 
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14. Ta fram riktlinjer för att ansluta 
fastigheter som ej är ansluten till 
allmänt VA, både inom och nära 
verksamhetsområde med behov 
ur hälso- eller miljösynpunkt.  

VA plan grupp 2017 Förankras i politisk 
styrgrupp  

15. Ta fram rutiner för utbyggnad av 
allmänt VA 

VA plan grupp 2017 Förankras i politisk 
styrgrupp 

16. Ta fram finansieringsmodell för 
utbyggnad av allmänt VA 

Nodava 2017 Förankras i politisk 
styrgrupp 

17. Ta fram tillsynsplan för enskilda 
avlopp 

Miljökontoret 2017 Miljönämnden 

18. Ta fram riktlinjer för bedömning 
enskilda avlopp 

Miljökontoret 2017 Miljönämnden 

19. Tillsätta resurs för rådgivning och 
samordning av enskild VA 
försörjning, ex gällande 
- dokumentation, kartor 
- föreningsutveckling 
- utbildning 
- skydd vattentäkter 
- samordning av inköp 
- utrustning 
- juridiskt stöd (lagstiftning, 
föreningsformer, mm)  
- bidrag och 
finansieringslösningar 
 
Omfattning och ansvar ska 
utvecklas under den kommande 
planperioden, i syfte att hitta en 
långsiktig funktion som gynnar att 
enskilda VA föreningar kan 
fungera väl. 
 
Samordning med närliggande 
kommuner bör prioriteras. 
 
Resursen bör även ingå i 
kommunens VA plan grupp som 
ansvarar för planens 
genomförande. 
 
Åtgärden bör regleras via avtal 
med deltagande föreningar. 
Resursen är ej avsedd för att 
stödja enskilda fastigheters behov, 
dock kan stöd ges för att bilda 
föreningar. 

VA plan grupp 2017 Kommunstyrelsen 
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Möjlighet till bidragsfinansiering 
ska undersökas 

20. Plan för kommunikation VA plan grupp 2017 Politisk styrgrupp 

9 Konsekvensbeskrivning 

Konsekvenserna av VA planen syftar sammantaget till att skapa en långsiktigt hållbar VA 
försörjning i Orsa kommun. Effekten av VA planen och dess åtgärder sammanfattas utifrån VA 
policyns hållbarhetsmål. 

Miljö:  Påverkan yt- och grundvatten, kretslopp, resurshushållning 

Ekonomi: Ekonomiska konsekvenser för medborgare i Orsa 

Socialt: Hälsa, livskvalitet, boendetrygghet, likställighet, etc. 

Bedömningen sker i tre nivåer; 

++ Betydande förbättring 

+ Mindre betydande förbättring 

0 Ingen betydande förändring 

-  Mindre betydande försämring 

-- Betydande försämring 
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Åtgärd Miljö Ekonomi Socialt 

1. I samband med framtagande av översiktsplan 
redovisa vattenförsörjnings-intressen för Orsa 
kommun  

0 0 ++ 

2. Utreda behov och förutsättningar till framtida 
vattenuttag från Orsa deltat (Skattungefältet) 

0 0 ++ 

3. Ta fram förslag till vattenskyddsområden för 
Grönklitt 

+ 0 + 

4. Skydd via lokala hälsoskyddsföreskrifter ska 
initieras för alla enskilda gemensamma 
vattentäkter som  har fler än 50 personer 
anslutna eller en produktion större än 10 
m3/dygn 

+ 0 ++ 

5. Identifiera behov av lokala 
hälsoskyddsföreskrifter för  mindre enskilda 
gemensamma vattentäkter inför nästkommande 
planperiod.  

+ 0 ++ 

6. Utreda möjligheter för ett hållbart 
omhändertagande av avloppsslam. I ett första 
steg genomföra projekt torkning och förbränning 
av slam (Nodava i samarbete med IVL och Eon)  

++ 0 0 

7. Ta fram slamstrategi inkl. uppströmsarbete ++ 0 0 

8. Översyn av nuvarande verksamhetsområden och 
dess indelning i vatten, spill respektive dagvatten 

0 0 + 

9. Genomför övergripande vägvalsutredning om 
framtida vatten- och avloppsförsörjning med 
beaktande av; 
- Boggas vattenverk saknar reservvattentäkt och 
har svårt att klara utökade vattenuttag  
- Bunk avloppsreningsverk har stora 
reinvesteringsbehov och begränsad 
tillståndskapacitet 
- Grönklitt har stora behov av ny eller utvecklad 
vatten- och avloppsförsörjning 
- Samordning framtida utbyggnad allmänt VA 
- Samordning Mora kommun och dess 
motsvarande utredning 

++ 0 ++ 

10. Ta fram förnyelseplan för reinvesteringar i 
ledningsnät baserad på Svensk vattens modell 

+ 0 + 

11. Ta fram dagvattenprogram ++ 0 0 
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12. Klarlägga förutsättningar framtida VA 
försörjning i södra Orsa. 

++ 0 ++ 

13. Utreda behov och möjligheter ansluta områden 
med fastigheter som ligger nära  
verksamhetsområdet till allmän VA anläggning 
 
Avtalslösningar eller, om det är mer 
ändamålsenligt utvidgning av 
verksamhetsområdet 
 
Sker via dialog med fastighetsägare 

++ 0 ++ 

14. Ta fram riktlinjer för att ansluta fastigheter som 
ej är ansluten till allmänt VA, både inom och 
nära verksamhetsområde med behov ur hälso- 
eller miljösynpunkt.  

++ 0 ++ 

15. Ta fram rutiner för utbyggnad av allmänt VA 0 + + 

16. Ta fram finansieringsmodell för utbyggnad av 
allmänt VA 

0 ++ + 

17. Ta fram tillsynsplan för enskilda avlopp ++ -- ++ 

18. Ta fram riktlinjer för bedömning enskilda avlopp ++ 0 ++ 

19. Tillsätta resurs för rådgivning och samordning av 
enskild VA försörjning, ex gällande 
- dokumentation, kartor 
- föreningsutveckling 
- utbildning 
- skydd vattentäkter 
- samordning av inköp 
- utrustning 
- juridiskt stöd (lagstiftning, föreningsformer, 
mm)  
- bidrag och finansieringslösningar 
 
Omfattning och ansvar ska utvecklas under den 
kommande planperioden, i syfte att hitta en 
långsiktig funktion som gynnar att enskilda VA 
föreningar kan fungera väl. 
 
Samordning med närliggande kommuner bör 
prioriteras. 
 
Resursen bör även ingå i kommunens VA plan 
grupp som ansvarar för planens genomförande. 
 
Åtgärden bör regleras via avtal med deltagande 
föreningar. Resursen är ej avsedd för att stödja 
enskilda fastigheters behov, dock kan stöd ges 
för att bilda föreningar. 

0 + ++ 
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Möjlighet till bidragsfinansiering ska undersökas 

20. Plan för kommunikation 0 0 ++ 

10 Organisation under planperioden 

Under planperioden ska en VA plan grupp finnas som ansvarar för att att planera, samordna och 
följa upp VA planen samt årligen samordna svar till Vattenmyndigheten. Gruppen ansvarar även 
för att initiera nästa revidering av VA plan för nästkommande planperiod.  

Gruppen består av ansvarig tjänsteman från kommunledningskontor, NODAVA, miljökontor 
och plankontor. Sammankallande är kommunledningskontoret (Kommunchef ). Gruppen kan 
adjungera in fler personer efter behov. Gruppen bör genomföra minst fyra möten per år. 

En politisk styrgrupp föreslås utses att gälla under planperioden med ansvar att utgöra 
samrådspart till VA plan gruppen i strategiska ställningstganaden och vägval samt vara beredande 
i ärenden som behöver beslutas i KS-KF. Gruppen ska sammankallas minst 1 gång per år, helst 
inför kommande budgetprocess. 

11 Ordlista 

Allmän VA-anläggning En VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över och 
som har ordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om 
allmänna vattentjänster (LAV) 

Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 

Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

Enskild VA-anläggning En VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller 
avlopp som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. 

Gemensamhetsanläggning En enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller flera 
delägare gemensamt. 

LAV Lagen om allmänna vattentjänster. 

LAV 6§ om Kommunens 
skyldighet att ordna 
vattentjänster: 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse, skall Kommunen: 

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. 

Nodava AB Driftbolag samägt mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner med 
uppgift att sköta den allmänna VA anläggningen 

Orsa Vatten och Avfall AB Helägt av Orsa kommun. I detta bolag ligger ägandet av VA- och 
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avfallsanläggningar.  

Riktlinjer En riktlinje innehåller anvisningar om hur en fråga ska hanteras. Den är 
vägledande i hur tjänstemän bör agera.  

Rutiner Rutiner anger en arbetsbeskrivning och är mer konkret än riktlinjer. 

VA-anläggning En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster 
för bostadshus eller annan bebyggelse. 

Verksamhetsområde Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har 
ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 
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Förord 

Rent vatten är en förutsättning för allt liv. I Orsa är vi stolta över vårt vatten och ser det som 

ett gemensamt ansvar att bibehålla en hållbar försörjning av vatten och avlopp, så att även 

framtida generationer kan fortsätta ta del av det. 2016 skapade Orsa är en strategisk och 
långsiktig vatten– och avloppsplan (VA-plan) för detta syfte. VA-planen är ett viktigt verktyg i 

vårt arbete och ska revideras vart 4:e år och nu är det dags att etablera en plan för 2021–
2025. Planen har tagits fram med gemensamma krafter via en styrgrupp med tjänstemän 

från kommunledningskontoret, miljökontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och NODAVA AB. 
För prioriteringar och ställningstaganden har vi utgått ifrån ”Policy vatten och avlopp” och de 

underlag och fakta som använts framgår av ”Översikt vatten och avlopp”. Båda dokumenten 
finns att läsa på kommunens webbplats, www.orsa.se/. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förstärkt med ordförande från miljönämnden och NODAVA 

AB har utgjort politisk styrgrupp. 

Samråd om förslaget har skett under våren 2021. I februari ställdes ett idéutkast ut för tidiga 
synpunkter, som efter bearbetning och politisk förankring utmynnade i ett förslag VA-plan och VA-

policy som ställdes ut och remitterades på sedvanligt sätt. I samband med detta hölls ett digitalt 
samråd. Vid flertalet tillfällen har också samråd skett med företrädare för de större 

vattenledningsföreningarna.  

Det finns flera syften med att kommunen tagit fram en kommunal VA-plan, men ambitionen 
har varit att inom ramen för gällande lagar och myndighetskrav främja: 

• Livskvalitet där alla invånare har ett hälsosamt dricksvatten och en närmiljö som inte 

är påverkad av avloppsvatten 

• Säkerställa en långsiktig hållbar VA försörjning 
• Möjligheter att utveckla byarna i Orsa 

• Stimulera inflyttning, turism och företagande 
• Dialog mellan medborgare, tjänstemän och politiker 

 
Alla behöver vatten. Vårt arbete är att bibehålla ett friskt och rent vatten för allas framtid. 

 
Kommunstyrelsens ordförande   

Mikael Thalin 
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1 Sammanfattning 

Nästan 50 % av Orsas invånare är anslutna till allmänna anläggningar för dricksvatten.  
Anläggningarna sköts av NODAVA AB på uppdrag av Orsa Vatten och Avfall AB, som är 

huvudman för allmänt Vatten och Avlopp i Orsa. Övriga invånare har egen försörjning, via sin 
fastighet eller en gemensam förening. En jämförelsevis stor andel av befolkningen i Orsa  

(cirka 32%) får sitt dricksvatten via föreningar. Det finns cirka 1300 enskilda  
avloppsanläggningar i Orsa. Ett fåtal av dem drivs i föreningsform och övriga är anslutna till  

kommunalt avlopp. 

Anläggningarnas förutsättningar varierar, liksom deras standard, och i många fall kommer 
det att krävas insatser för att se till att försörjningen av vatten och avlopp fungerar bra. Inte  

minst för att uppnå lagar och myndighetskrav. 

Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning 

inom EU. Sveriges vattenmyndighet ansvar för att vattendistriktens sjöar, vattendrag,  
kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. I sitt förslag till förvaltningsplan 

2021–2027 redogör Vattenmyndigheten för hur distriktets vatten behöver förvaltas under 
den kommande sexårsperioden för att åstadkomma detta. Orsa kommun tillhör i sin helhet 

Bottenhavets vattendistrikt. 

Sveriges vattenmyndighet, som handhar förvaltningen av EU:s vattendirektiv, har tagit fram 

ny förvaltningsplan och åtgärder för 2021–2027. Planen föreslås att vi inom kommunen ska 

prioritera tillstånd för kommunala vattentäkter och skydd av alla vattentäkter som försörjer 
med än 50 personer eller distribuerar mer än 10 m3/dygn. Dessutom ska översiktsplanen 

och övergripande vattenförvaltning hantera vattenfrågor så att miljökvalitetsnormer 
uppfylls. Statusen på vattnet i Orsa kommun klassas som hög och har inga utpekade risker 

för sin näringsbelastning. Det har inte angetts förslag på åtgärder för att uppnå 
miljökvalitetsnormer vare sig för kommunala avloppsreningsverk eller små avlopp. Däremot 

pekar man på risker för miljögifter från exempelvis avloppsreningsverk och påverkan av 
förändrat klimat, som exempelvis påverkan på dagvatten och vattenförsörjning. 

Enligt Orsa kommuns bedömning måste den framtida VA-försörjningen tydliggöras i två 

huvudspår: 

• säkerställa att den befintliga VA-anläggningen underhålls och optimeras och står 

rustad inför kommande krav på exploatering och klimatpåverkan 

• stödja och utveckla den enskilda VA-försörjningen kopplat till kommunens alla 
vattenledningsföreningar 

Orsa Vatten och Avfall AB (VA-huvudman) har stora utmaningar den kommande 
tioårsperioden. Det kommer innebära kraftigt höjda brukningsavgifter, oavsett ny VA-
utbyggnad. 

Utmaningarna består framför allt i att underhålla och återinvestera i befintliga VA-

anläggningar, bygga överföringsledning till Grönklitt och hantera VA-utbyggnad/exploatering 

i Grönklitt, ordna ny huvudvattentäkt och bygga om Bunks avloppsreningsverk. I Orsa Vatten 
och Avfall AB:s tioåriga investeringsplan för perioden 2021–2030 uppgår VA-investeringarna 

översiktligt till cirka 210 mkr exklusive nya utbyggnadsområden. 

Grönklittsgruppen kommer att betala för alla merkostnader för utbyggnaden av VA-nätet 

som uppstår till följd av en utbyggd skidanläggning. Det finns reglerat i ett avtal mellan 
Grönklittsgruppen, Orsa kommun och Orsa Vatten och Avfall AB. Det innebär att 
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Grönklittsgruppen bekostar sina egna investeringar. 

Utbyggnaden av det allmänna VA-nätet till Grönklitt görs inte bara för att stödja 

turistnäringen. Det gynnar även det allmänna VA-nätet. Idag finns reningsverk både i 
Grönklitt och i Fryksås och dessa två reningsverk kommer kunna avvecklas om det byggs en 

avloppsledning mellan Grönklitt och reningsverket i Bunk i centrala Orsa. Ett reningsverk 

istället för tre innebär minskade driftskostnader för personal, transporter, uppvärmning  med 
mera. Det innebär också att avloppsvatten kommer att kunna behandlas bättre i Bunk ARV 

än om dessa hanteras i respektive område. 

VA-kollektivet är dessutom mycket litet, så nya kostnader har liten fördelningsgrund. Den 

befintliga VA-anläggningen byggdes ut med statliga bidrag och nu när ledningarna behöver 
bytas ut så sker det utan något att avskriva emot. 

Det bedöms vara ekonomiskt orimligt att genomföra omfattande allmän VA-utbyggnad. För 
perioden 2021–2030 bedöms VA-utbyggnad ske i redan beslutade Löva strand, Stenberg 

(vattenföreningens verksamhetsområde, se bilaga 6), delar av Oljonsbyn (avgränsning och 
omfattning ska utredas) samt fastigheter inom verksamhetsområdet. 

Det finns delar av södra Orsa som är intressanta som exploateringsområde, till exempel 
Odlingen och planerna för Löva Strand. Men området har också tydliga begränsningar för 

exploatering, främst på grund av riksintressen för naturvård och friluftsliv samt 
jordbruksintressen. 

Översiktsplanens riktlinjer för södra Orsa säger att förtätning kan ske i Löva strand, men 
allmänhetens tillgänglighet till vattnet måste prioriteras. I området kring Skeer kan 

nyexploatering och viss omvandling av befintliga byggnader tillåtas med stor hänsyn till  

landskapets förutsättningar och att VA-försörjning och trafik kan lösas. 

I översiktsplanen nämns flera potentiella utvecklingsområden för bebyggelse, främst öster 

och norr om VA-utredningsområdet södra Orsa (Viborg, Oljonsbyn, Sundbäck, Stenberg). 
NODAVA AB och stadsbyggnadsförvaltningen ska under 2021–2025 utreda förutsättningar 
för att ordna med allmän VA-försörjning i dessa områden. Det anses mer ekonomiskt 
fördelaktigt med exploateringsplaner än utbyggnad av befintlig bebyggelse (både för 

huvudman och fastighetsägare). 

Vattenföreningarna är mycket viktiga för kommunens VA-försörjning och kommunen 

kommer under perioden 2021–2025 utveckla stöd till föreningarna med utgångspunkt från 
dialog med föreningarna (studiecirkel etc.). 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund och syfte 

Huvudsyftet är att säkerställa att alla som bor eller besöker Orsa kommun har bra  

dricksvatten och ett avloppsvatten som säkerställer en bra tillvaro. Orsa kommun arbetar för 
att upprätthålla en levande landsbygd med god livskvalitet och ett tryggt boende. 

Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta för att det finns en god försörjning av 
vatten och avlopp i kommunen oavsett om det sker genom allmän vattenförsörjning och 

avloppshantering eller genom enskilda anläggningar. 

Det finns lagar och krav som ska skydda invånarna från potentiellt hälsofarligt dricksvatten 

och som säkerställer att vårt avlopp inte påverkar våra sjöar och vattendrag, badplatser eller 
andra viktiga miljöer. 

När det finns behov av att lösa försörjningen av vatten eller avlopp inom ett område kan 
kommunen ha skyldighet att ordna med det. Länsstyrelsen kan förelägga kommunen att 

ordna med allmänt VA. 

Kommunen vill med den här VA-planen skapa en egen planering för att förvalta och utveckla 
vår försörjning av vatten och avlopp. VA-planen stödjer samhällsutvecklingen och prioriterar 

de hälso-och miljökrav som ställs på dricksvatten och avloppshantering, så att största 
möjliga nytta kan ges för de ekonomiska insatser som kommer att behövas. 

Planen samordnar planeringen från kommunens olika förvaltningar och kommunala bolag så 
att kommunen kan anpassa sitt agerande. 

Planen är också ett viktigt verktyg för att informera och kommunicera med invånare i  
kommunen gällande försörjningen av vatten och avlopp. På kommunens webbplats finns  

fortlöpande information om arbetet med VA-planen och dess genomförande. 

 
2.2 Utvärdering av föregående planperiod 

Under planperioden 2016–2019 har bland annat verksamhetsområden och 
dagvattenprogram utretts och fastslagits i kommunfullmäktige. Södra Orsa har utretts för 

sina förutsättningar och behov av allmän VA-försörjning. 

VA-rådgivare och en geohydrologisk utredning har tillsatts för att skydda enskilda större  

vattentäkter. 

Arbetet att reinvestera i Orsa kommuns allmänna VA-anläggning har hög prioritet och takten 
är relativt hög. Skydd av vattentillgångar och vattentäkter pågår. Den stora 

vägvalsutredningen om storskalig sammankoppling av vatten-och avlopp mellan 
kommunerna Mora och Orsa slutfördes tidigt och som resultat av det har Orsa kommun sökt 
egna vägar för försörjning. 

Miljönämnden har antagit en tillsynsplan av enskilda avlopp. Under perioden 2018–2020 har 

262 fastigheter med eget avlopp fått tillsyn och 2021–2023 kommer ytterligare 300 
fastigheter med eget avlopp att ingå. Sammanlagt har cirka 1200 fastigheter i kommunen 

eget avlopp. 
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De åtgärder som inte har genomförts enligt plan är främst framtagandet av en slamstrategi, 
inklusive hållbar användning av slam. Det finns förklaringar för båda dessa, se utvärdering i  

bilaga 1. 

Vi kan också se att VA-utbyggnad av allmän VA-försörjning tar längre tid och kräver mer 

resurser (både personellt som ekonomiskt) än vad som vi först trodde, se utvärdering i 

bilaga 1. Dessa erfarenheter har lett till följande slutsatser: 

• Prioriteringar av utbyggnadsområden bör styras mer av kostnader, därför bör VA- 

policy justeras. 

• Anslutning av fastigheter inom och nära verksamhetsområde bör prioriteras. Nya 

exploateringsområden bör inbegripas mer i den samlade bedömningen av 

förmågan att klara av nya utbyggnadsområden. 

• VA-planens samlade genomförandeförmåga bör bedömas i relation till övriga  

utmaningar som de olika berörda parterna står inför. 

• Vid genomförd tillsyn av enskilda avlopp har det konstaterats att omfattningen av 

bristfälliga avlopp är större än vad vi förväntade. 

Utifrån detta föreslår vi att policyn för VA revideras genom att inkludera att prioriteringar 
och beslut om VA-utbyggnadsområden särskilt ska ta hänsyn till  Orsa kommuns 

exploateringsplaner, strategiska planer och ekonomiska förutsättningar för VA-kollektivet. 
Ambitioner i mål och åtgärder i VA-planen ska utformas med hänsyn till erfarenheter från 

föregående planperioder och beaktande av de ingående parternas  samlade åtaganden, 
utmaningar och tillgängliga resurser. Dessutom tydliggörs att anläggningsavgiften bör 

motsvara cirka 70 % täckningsgrad vid utbyggnad. 

Med utgångspunkt från detta föreslår vi, att framtida VA-utbyggnad så långt som möjligt 
utgår från och tar tillvara på gjorda investeringar. Därigenom kan fastigheter med behov av 

förbättrade v/a-förhållanden anslutas och samtidigt kan förutsättningar för 
samhällsutveckling ges. 

I förslag till ny VA-plan föreslås också en starkare koppling till Orsa kommuns 
hållbarhetsarbete och Agenda 2030. 

 

3 VA planens utgångspunkter 

3.1 Agenda 2030 och Sveriges miljömål 

De globala utmaningarna blir alltmer påträngande. Agenda 2030 och EU höjer 

ambitionstakten på omställning mot en mer hållbar värld där vi behöver tillvarata våra 
resurser mycket smartare än vad vi gör idag. 
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Agenda 2030. Källa Regeringskansliet 
 

Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen styr i samma riktning. Hållbarhet har 
alltid tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. För en hållbar 

samhällsomställning tas hänsyn till alla dimensionerna samtidigt. När det gäller miljön 
handlar miljömålen och de globala målen i Agenda 2030 om samma utmaningar. Att uppnå  

miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. De 
mål som direkt kan relateras till arbetet med vatten och avlopp är mål 7 Ingen övergödning,  

mål 8 Levande sjöar och vattendrag samt mål 9 Grundvatten av god kvalitet. 
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3.2 EU Vattendirektiv 

Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning 

inom EU. Sveriges vattenmyndighet ansvar för att vattendistriktens sjöar, vattendrag,  
kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. I sitt förslag till förvaltningsplan 

2021–2027 redogör Vattenmyndigheten för hur distriktets vatten behöver förvaltas under 
den kommande sexårsperioden för att åstadkomma detta. Orsa kommun tillhör i sin helhet 

Bottenhavets vattendistrikt. 

I bilaga 2 sammanfattas för VA-planen väsentliga delar i förvaltningsplan och åtgärdsplan för 

distriktet 2021–2027. För Orsa kommuns VA-plan är det främst följande som behöver 
beaktas: 

 Statusen på Orsa kommuns sjöar är god. Orsasjön, Skattungen och de andra större 

sjöarna uppskattas inte riskera övergödning. 

 Grundvattenstatusen av sandstensberggrunden i Orsa kommun är god, både i 

omfattning och innehåll. Sandsten har en sträckning i Siljansringen med en 

avgränsning i stort sett väster om riksväg i södra Orsa, väster om Åbergavägen och 
större delen av Skattungbyn. Kommunen har ingen utpekad risk för grundvatten 

kopplat till näringsämnen. 

 Ekologisk och kemisk status för ytvatten är måttlig till god i hela Orsa kommun. 

Orsaker till måttlig status är generellt förekommande problem med främst 
bromerade difenyleter (flamskyddsmedel som används i elektronik och textilier), 

kvicksilver och flödesbegränsningar i vattendrag. Riskbedömning anger risker för 
främst Ore älv och Skattungen angående avloppsreningsverk och miljögifter. 

Avfallsdeponi och förorenad mark är andra riskkällor. 

 Konsekvenserna av vårt förändrade klimat behöver hanteras, såvål dess påverkan för 

dagvattenhantering som risk för påverkan på dricksvattenförsörjning (ex påverkan 
vid hög nederbörd). Ökad mängd och intensitet av regn kan påverka 

avloppsreningsverk och avloppsledningsnät. 

I vattenmyndighetens förslag till åtgärder 2021 – 2027 framgår främst följande som har 

koppling till Orsa kommuns VA-plan: 

 Kommunens översiktsplan ska redovisa hur vattenanvändningen hanteras för att 

följa miljökvalitetsnormer. Samarbete mellan kommuner om övergripande 
vattenförvaltning. Samråd med länsstyrelse. 

 Kommunen ska prioritera sin tillsyn mot allmänna avloppsreningsverk med 

tillhörande ledningsnät, enskilda avlopp, förorenade områden och jordbruk så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas (gäller även områden där risk finns). 
Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 

 Tillstånd för vattenuttag Fryksås, Grönklitt och Torsmobrons vattentäkt (Orsa Vatten 

och Avfall AB). 

 Skydd av kommunala och enskilda vattentäkter som försörjer fler än 50 personer 

eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 / dygn. 
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3.3 Översiktsplan Orsa kommun 

Orsa kommun antog under 2019 en översiktsplan med prognos mot 2035. I den framgår 

följande med särskild vikt för VA-planen: 

 Erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer, särskilt mot Morahållet 

 Utveckling måste ta hänsyn till Orsa kommuns unika landskapsbild 

 Möjliggöra ökning av befolkning 

 Utveckla och bygga ut byar 

 Ta tillvara på turismen och dess potential 

 Tydliga prioriteringsordningar för utbyggnad av allmänt VA 

LIS-områden är områden som kommunen har pekat ut för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen. Här kan det bli lättare att bygga bostäder och etablera verksamheter. Vid Orsasjön 

uppskattas det finnas ett så pass högt bebyggelsetryck att LIS-områdena kan behöva 
begränsas i förhållande till övriga delar av kommunen. Vid Oreälven och Skattungen bedöms 

inte bebyggelsetrycket vara högt och LIS-områden kan därför pekas ut i större omfattning. 

Orsa kommun har valt att fokusera på fyra områden där ökade möjligheter att bygga nära 

vatten bedöms kunna åstadkomma landsbygdsutveckling: Orsasjön, Siljansringen, Norra  
Orsa och Ämåsjön. Utöver dessa fokusområden så har LIS-områden pekats ut vid mindre 

vattendrag i anslutning till befintlig bebyggelse i byar. Med Orsasjön aves Näsudden vid 

Bäcka, Bunk, Orsa camping, Löva strand samt små vattendrag. För VA-planen är Löva strand 
mest intressant. 

I bilaga 6 redogörs för översiktsplanens riktlinjer för södra Orsa. 

 
3.4 Vision Orsa 2050 

Hösten 2020 antogs Vision 2050 av Orsa kommuns fullmäktige, se bilaga 3. För VA-planen 

bedöms följande vara det viktigaste: 

Vi måste samarbeta och prata med våra invånare och föreningar 

Under planperioden har företrädare för Sörmedsjöns vattenledningsförening bjudits in två 

gånger per år. 

I samband med att VA-rådgivare har tillsatts har kontakter tagits med alla större 

vattenledningsföreningar om deras framtida behov. 

Det har funnits möjlighet att ge synpunkter på ett idéutkast inför ordinarie samråd. 

Under 2021-2022 föreslås en studiecirkel genomföras tillsammans med företrädare för 
vattenledningsföreningar med stöd av studiefrämjandet. 

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle med hög livskvalitet för alla, gammal som ung 

Utformningen av framtida VA-försörjning måste ta hänsyn till de lokala förutsättningarna av 

att bo och verka i Orsa med utgångspunkt från de lagar och krav som finns gällande VA-
försörjning. 

Dricksvattenförsörjningen måste säkerställas på lång sikt och avloppshanteringen måste ske 

på ett sätt så att vår livsmiljö inte påverkas. 

Det måste finnas förutsättningar att utveckla och exploatera i Orsa med rimliga ekonomiska  
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förutsättningar för kommun, VA-huvudman och invånare. 

Engagemang, nyfikenhet och gemenskap är centralt för utvecklingen av byar och 

föreningar 

Orsa har nästan 50 % enskild VA-försörjning där vattenledningsföreningar står för merparten 

av den enskilda dricksvattenförsörjningen. I byarna finns i många fall samverkan och 
föreningsverksamhet som är central för byns fortsatta överlevnad och utveckling. 

Vattenledningsföreningar har en utmaning med sitt styrelseengagemang och även kunskap 
om VA-frågor. Därför föreslås kommunen i nästa planperiod prioritera stöd och samarbete 

för att stärka vattenföreningar i dessa frågor. Det kan också finnas behov att utveckla 
samarbete för att utforma enskilda avloppslösningar. 

 
3.5 Hållbarhetsstrategi 2020 och Agenda 2030 

Kommunfullmäktige har beslutat att 2020 prioritera tre av de globala målen som beskrivs i 

Agenda 2030: 

 Mål 3: Hälsa och välbefinnande. Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och 

verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. 

 Mål 7: Hållbar energi för alla. Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och 

modern energi till en överkomlig kostnad. 

 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Främja hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster. 

 
3.6 VA-policy 

VA-policyn är styrande för vatten-och avloppsplan och anger målsättningar med 
kommunens vatten-och avloppshantering. Utgångspunkten i VA-policyn är en vatten-och 

avloppsöversikt samt de lagkrav som gäller inom VA-försörjningen, exempelvis miljöbalken, 
lagen om allmänna vattentjänster, plan-och bygglagen, vattendirektivet och olika 

förordningar och föreskrifter (ex dricksvatten). Det finns också olika nationella och regionala 
miljömål som ska beaktas liksom lokala mål och visioner. 

4 Skydd av vattentäkter och vattenresurser 

4.1 Grundvattenresurser utanför allmän VA anläggning 
Ur ett internationellt perspektiv har vi i Sverige mycket goda tillgångar på  rent dricksvatten. 

Det gäller såväl ytvatten som grundvatten. I Orsa kommun finns de främsta vattenresurserna  
i isälvsavlagringar (grusåsar) där Orsadeltat är den största. Från den tas bland annat vatten 

till Boggas vattentäkt som försörjer en stor del av Orsas invånare med dricksvatten. 

Länsstyrelsen har i rapport 2012:02 ”Vattenförsörjningsplan i Dalarnas län” angett de  

viktigare vattentillgångarna som bör skyddas och dessa är Orsadeltat som sträcker sig från 
Skattungen ned till Orsasjön (klass 2-viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst av 

kommunalt intresse).  

Under planperioden 2021–2025 är följande prioriterat: 
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Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig 
effekt) 

1. Skydda framtida vattenuttag från 
Orsa deltat (Skattungefältet) 

Boggas möjligheter till att öka sin 
naturliga vattenförsörjning är begränsad. 

I framtiden kommer behovet att öka, 
bland annat som följd av ett alltmer 

växande Grönklitt och utbyggnad av 

allmänt VA. 

Stödja förslag till åtgärdsprogram för 
Bottenhavets vattendistrikt 2021–

2027. 

Utvidgat 
skyddsområde 
Boggas vattentäkt 

2. Uppdatera underlagsmaterial till 
översiktsplan med tillrinningsområden 
för vattentäkter > 50 personer, 10 
m3/dygn 

Säkerställa skydd av potentiella och 
befintliga vattentäkter  

Stödja förslag till åtgärdsprogram för 
Bottenhavets vattendistrikt  2021–2027 

Restriktioner för 
markanvändning 

 
4.2 Tillstånd och skyddsområden för allmänna vattentäkter 

Inom den allmänna VA-anläggningen skyddas alla vattentäkter med vattenskyddsområden.  

De allmänna vattentäkterna Boggas och Torsmobron har beslutade skyddsområden, men det 

saknas delvis för Grönklitt. Det pågår en utredning för att säkra framtidens vattenförsörjning 

till Grönklitt genom överföringsledning från Boggas vattentäkt.  

Enbart Boggas vattentäkt har tillstånd för vattenuttag. 
 

Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig 
effekt) 

3. Ta fram förslag till utvidgat 
vattenskyddsområde  för vattentäkt i 
Grönklitt 

Stödja förslag till åtgärdsprogram 
för Bottenhavets vattendistrikt 
2021–12027 

Trygga långsiktig 
användning 
vattentäkt 

4. Söka tillstånd för vattentäkt i 
Grönklitt 

Stödja förslag till åtgärdsprogram 
för Bottenhavets vattendistrikt 
2021–2027 

Trygga långsiktig 
användning 
vattentäkt 
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4.3 Skydd av enskilda vattentäkter 
Det finns normalt inget skydd för enskilda vattentäkter, men det kan skapas genom att anta 

lokala hälsoskyddsföreskrifter. Under 2020 genomförs geohydrologisk undersökning av de 
större vattenledningsföreningarnas vattentäkter och dess tillrinningsområden. Med 

utgångspunkt från denna planeras en behovs-och prioritetsordning för ordnande av skydd av 

enskilda vattentäkter.  

Under planperioden 2021–2025 är följande prioriterat; 

Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig effekt) 

5. Skydd via lokala 
hälsoskyddsföreskrifter för 
större enskilda vattentäkter 

Skydda vattentäkter från 
föroreningspåverkan 

Stödja förslag till 
åtgärdsprogram för 
Bottenhavets vattendistrikt 
2021–2027 

Höjd säkerhet vid leverans av 
dricksvatten 

Begränsningar i mark- och 
vattenanvändning inom 
skyddsområdet 

Ökad trygghet för invånare 
som är med i föreningar 

Kommunal finansiering 
framtagande av föreskrifter 

 

5 Kretslopp och resurshushållning 

I januari 2020 presenterades utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från 

avloppsslam”. Den anger bland annat följande: 

 Förbud mot spridning av avloppsslam på eller i mark genom totalt spridningsförbud 

eller spridningsförbud med undantag för renat och kvalitetssäkrat slam på produktiv 

jordbruksmark. 

 Dispens för spridning vid eget omhändertagande av avlopp. Vid synnerliga skäl 

medges också dispens enligt båda alternativen ovan 

 Minst 60 procent av den fosfor som finns i det producerade avloppsslammet ska i  

genomsnitt återvinnas årligen för en VA-huvudman med reningsverk med 

tillståndsgiven anslutning större än 20 000 pe.  

 Slamanvändning på åkermark räknas som återvinning av fosfor. 

 Genomförandet sker successivt beroende på anläggningsstorlek under en period om 

12–15 år, där ett mer skyndsamt genomförande gäller för stora avloppsreningsverk 

(50 000 pe). 

Förslaget innebär förbud användning av avloppsslam utanför produktiv jordbruksmark (skog, 

deponi, anläggningsjord). 

Om tidplanen går bra så kan en föreskrift vara klar till 2022. Om utredningen beslutas enligt 
det här förslaget innebär detta att slam från avloppsreningsverk i Orsa måste vara 

kvalitetssäkrat för att kunna spridas på produktiv åkermark.  

Orsa kommun har troligtvis inte möjlighet att ordna detta för egen del utan bör samarbeta 

med Mora kommun för en framtida lösning, oavsett behandlingsmetod och avsättning. Det 
kan finnas möjlighet för dispens för eget omhändertagande vilket kan vara aktuellt vid 
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enskild avloppsförsörjning.  

En annan viktig resursfråga inom allmänt VA är den relativt stora mängd energi som krävs för 

att förse invånare och besökare med VA-försörjning. I Orsa Kommun krävs cirka 1500 
MWh/år, vilket motsvarar ungefär 75 villahushåll med en förbrukning på 20 000 kWh/år. 

Hushållning med energi samordnas med kommunens arbete med Energi-och klimatplan.  

Under planperioden 2021–2025 är följande prioriterat: 
 

Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig effekt) 

6. Fullfölja utredning möjligheter för ett 
hållbart omhändertagande av 
avloppsslam 

Bidra till en hållbar 
kommun Säkerställa 
slammets kvalitet 

Stödja nationella och 
regionala miljömål 

Stödja mål i VA-policy. 

Ökade förutsättningar för att 
slam kan återanvändas i 
kretsloppet 

Minskad belastning av 
oönskade ämnen i naturen 
(kemikalier, läkemedel etc.) 

7. Använda kemikalier för   avloppsrening 
som underlättar för slammet att 
återgå i kretsloppet 

Bidra till en hållbar 
kommun Säkerställa 
slammets kvalitet 

Stödja nationella och 
regionala miljömål 

Stödja mål i VA-policy. 

Ökade förutsättningar för att 
slam kan återanvändas i 
kretsloppet 

 

6 Allmän vatten- och avloppsförsörjning (Kommunalt vatten och avlopp) 

I Orsa Kommun sköter och administrerar NODAVA AB den allmänna VA-anläggningen åt Orsa 
Vatten och Avfall AB. Den lyder under lagen om allmänna vattentjänster vilket ställer 
särskilda krav på att upprätthålla en god VA-standard. Lagen gäller även kommunens ansvar 

att ordna allmän VA-försörjning.  

Orsas allmänna VA-försörjning sker via tre vattenverk och sex avloppsreningsanläggning 

samt cirka 20 mil VA-ledningar. Debiterad mängd vatten uppgår till cirka 270 000 m3/år. 
Stora delar av vatten och avloppsanläggningarna i Orsa kommun byggdes under perioden 

1955–1979. Det innebär att majoriteten av ledningsnätet är 40–60 år gammalt och behöver 
förnyas.  

Dagvatten från tätorter har historiskt sett avletts samlat i ledningar. Det har visat sig att även 
dagvatten har påverkan på sin omgivning både när det gäller föroreningar och 

näringsämnen. Genom att dagvatten hitintills oftast har letts i ledningar till en samlad 
utsläppspunkt kan det uppstå höga halter och stora flöden till  ett ibland litet och känsligt 

vattendrag. Stora flöden påverkar genom att de kan medföra översvämningar och erosion.  

Främst de centrala delarna av Orsa har ett allmänt dagvattensystem utbyggt. Generellt 

eftersträvas LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) och en hållbar dagvattenhantering 

vid planering. Detta innebär att avrinningen av dagvatten fördröjs och ska efterlikna vattnets 

naturliga förlopp. 

I planerna framöver är utbyggnaden av det allmänna VA-nätet till Grönklitt en viktig del. Det 
gynnar det allmänna VA-nätet men också turistnäringen. Idag finns reningsverk både i 

Grönklitt och Fryksås. Dessa två reningsverk kan avvecklas om det byggs en avloppsledning 
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mellan Grönklitt och reningsverket i Bunk i centrala Orsa. Ett reningsverk istället för tre 

innebär minskade driftskostnader för personal, transporter, uppvärmning med mera. 

En förutsättning för att finansiera överföringsledningen är att Grönklittsgruppen står för 
merkostnader för utbyggnaden av VA-nätet som uppstår till följd av en utbyggd 

skidanläggning.  

En överföringsledning är en avloppsledning som överför vatten eller avlopp från en punkt till  
en annan. I Grönklitts samlas spillvattenavlopp i en överföringsledning för vidare avledning 

till Bunk avloppsreningsverk. Samtidigt kommer det att finnas en överföringsledning för 

vatten som leder vattnet från centrala Orsa till Grönklitt. 

Under planperioden 2021–2025 är följande prioriterat: 
 

Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig effekt) 

8. Fortsätta med förnyelse av 
ledningsnät och anläggningar 

Säkerställa långsiktig 
VA- försörjning 

Stödja nationella och 
regionala miljömål 

Stödja VA-policy 

Underlag för 
långsiktig 
ekonomisk plan 

Minskade utsläpp av avloppsvatten 
från reningsverk och ledningsnät 

Minskad energiförbrukning i 
pumpstationer och 
avloppsreningsverk 

Eventuellt ökade 
investeringskostnader 

9. Ombyggnad av Bunk 
avloppsreningsverk 

Under förutsättning att 
Grönklittsgruppen är medfinansiär 
enligt avtal 

Säkerställa långsiktig 
VA- försörjning 

Stödja VA försörjning 
för Grönklitt 

Exploatering 

Möjliggör ökad anslutning av 
avloppsvatten 

10. Bygga överföringsledning för 
vatten och avlopp till Grönklitt 

Under förutsättning att 
Grönklittsgruppen är medfinansiär 
enligt avtal 

Stödja VA försörjning 
för Grönklitt 

Exploatering 

Förbättrad försörjning av 
dricksvatten 

Minskad påverkan från 
enskilda avlopp 

Ökad turism 

Se även ”Kretslopp och resurshushållning” där slam och energi redovisas. 
 

7 Utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster kan en kommun vara skyldig att ordna med 

vattentjänster när man anser det nödvändigt för att skydda människors hälsa eller miljö. Det 
kan röra sig om områden med befintlig eller blivande bebyggelse. Bedömningar om vilka 

områden som har störst behov att ordna vatten-och avloppsförsörjning i ett större 

sammanhang sker utifrån behov och möjligheter. 

Bedömning om behoven sker utifrån följande parametrar; 

A. Antal fastigheter och dess nyttjandegrad 

B. Bebyggelseutveckling 
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C. Förutsättningar försörjning av dricksvatten 

D. Känslighet recipient och naturmiljö 

E. Funktion och förutsättningar ordna enskilda avlopp 

 
Bedömning av möjligheter sker utifrån 

F. Kostnader för utbyggnad av allmän VA-anläggning 

G. Samordningsvinster vid utbyggnad 

 

Orsa har god status på recipienter, alltså vattendrag där avlopps-eller dagvatten leds, och 
det behövs inga särskilda skyddsbehov för avlopp med anledning av miljökvalitetsnormer för 

vatten (vattenmyndighetens förvaltningsplan 2021 – 2027). 

Regeringen har tillsatt en utredning om hållbara vattentjänster som, om den beslutas, 

innebär en revidering av vattentjänstlagen och kravet på allmän VA-utbyggnad. 

Utredningens förslag sammanfattas i korthet i bilaga 4. 

I bilaga 5 framgår bedömningar för områden i Orsa med utgångspunkt från dessa 
parametrar. Kunskapsunderlaget för bedömningarna är begränsat och bygger oftast på 

översiktliga bedömningar. Listan är vägledande för bedömning av behov och förutsättningar 
för utbyggnad av allmän VA-anläggning. Listan är också ett underlag för planering, tillsyn och 

prioriteringar rörande framtida enskild VA-försörjning.  

Under den första planperioden, 2017–2020, bedömdes delar av södra Orsa (Holen, 

Vångsgärde, Lisselhed, Lunden) vara det viktigaste området att utreda för att ordna en 
långsiktigt hållbar VA-försörjning. Möjligen kunde området byggas ut, men kommunen ville 

klarlägga förutsättningarna till detta innan ställningstaganden gjordes. Motiven till detta  

klargörs i bilaga 6. 

Erfarenheter från utbyggnad i Mora (Ryssa) visar att den genomsnittliga kostnaden ligger i 

storleksordningen 300 – 400 tkr per fastighet för ett normalt område utan större avstånd till 

anslutningspunkt för befintlig allmän VA-anläggning. 

Orsa Vatten och Avfall AB (huvudmannen för allmänt VA) har i sin tioåriga  
investeringsplanering (2021–2030) ett omfattande investering-och reinvesteringsbehov, 

främst: 

• Löva strand, cirka 11 mkr 

• Ombyggnad Bunk ARV, cirka 15 mkr 

• Överföringsledning Grönklitt, cirka 55 mkr (byggs ej överföringsledning är 

konsekvenser för VA-kollektiv likvärdig då upprustning av vatten-och 
avloppsreningsverk då blir nödvändig) 

• Nytt vattenverk, cirka 43 mkr 

• Reinvesteringar, cirka 70 mkr 

• Efteranslutningar 15 mkr 

 

Sammantaget ca 210 mkr och detta gäller utan ny VA-utbyggnad. Orsa kommun har redan 
en högre brukningstaxa än medelkommunen i Sverige. Prognosen för den kommande 10-

årsperioden är att den skulle behöva höjas i storleksordningen 60 % med anledning av de 
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ökade kostnaderna. 

Utbyggnad i södra Orsa skulle medföra ytterligare ca 60 mkr i investering och det skulle  

innebära nästan 270 mkr totalt och en höjning av brukningsavgifterna med i  
storleksordningen 80 % med nuvarande anläggningsavgift för vatten och spillvatten. Med en 

höjd anläggningsavgift till ca 250 tkr inklusive moms reduceras behov av höjda 

brukningsavgifter till ca 70 – 75 %. 

Sammantaget medför detta att VA-planen i hög grad måste beakta de ekonomiska 

förutsättningarna för befintligt VA-kollektiv. Den ska även klara av att hantera kommande 
utmaningar i befintlig VA-anläggning och nya abonnenter som skulle behöva erlägga en hög 

anslutningsavgift för att skapa en kostnadstäckning i enlighet med förslagen i reviderad VA-

policy (ca 70 % täckningsgrad). 

Utbyggnad av södra Orsa påvisar orimliga ekonomiska konsekvenser i förhållande till den 
nytta som utbyggnaden medför. Dessutom visar slutsatser från utredning södra Orsa att det 

finns rimliga förutsättningar att ordna med fortsatt dricksvattenförsörjning via 
vattenledningsförening. Sörmedsjöns vattenledningsförening liksom alla andra 

vattenföreningar har behov av ökat stöd från kommun och via samarbete med andra 

föreningar, vilket avses utvecklas.  

Avloppen måste i många fall byggas nya eller moderniseras. I detta sammanhang kan 

samarbete för att ordna gemensamma lösningar övervägas i vissa fall. 

Det bedöms inte heller vara fördelaktigt att bygga ut enbart del av södra Orsa då detta skulle 

innebära att befintlig vattenledningsförening undermineras genom tappade medlemmar. 

Det område i södra Orsa som tidigare anmält intresse om allmänt VA (Lisselhed) bedöms inte 

vara ekonomiskt rimlig att ansluta norrut oavsett utbyggnad i södra Orsa i övrigt.  

Befintliga exploateringsplaner i södra Orsa (Odlingen, Löva strand) påverkas inte av att 

allmän VA inte byggs ut i befintlig bebyggelse, där är det planerat med allmän VA. 
Tillkommande exploatering till dessa områden kan sannolikt hanteras även det med allmän 

VA. 

I översiktsplanen pekas bebyggelseutveckling i södra Orsa ut för Löva strand samt ett mindre 

område kring Skeer. Övriga bebyggelseutvecklingsområden är utlagda främst öster och norr 

om VA-utredningsområdet (Sundbäck, Viborg, Stenberg, Oljonsbyn). 

Under perioden 2021 – 2025 föreslås Stenberg och dess verksamhetsområde som 
vattenledningsföreningen har byggas ut avseende vatten och avlopp. Behoven ur 

dricksvattensynpunkt är likvärdiga med många övriga byars behov och detsamma gäller 
avloppen där sannolikt de flesta har stort moderniseringsbehov. Föreningens fastigheter 

ligger nära befintlig anslutningspunkt för allmän VA-anläggning och en utbyggnad skulle 
motsvara ca 40 fastigheter med en utbyggnadskostnad på ca 12–13 mkr. Det skulle betyda 

marginell ökning av kommande brukningsavgifter. 

Under perioden 2025 – 2030 (kan vara något år till) bedöms Oljonsbyn byggas ut inom de 
delar där det är skäliga utbyggnadskostnader. Utbyggnaden avser i första hand allmänt 

avlopp men kan även inkludera dricksvatten. Under perioden 2021 – 2025 ska detta utredas. 

Utbyggnaden skulle motsvara ca 20 mkr om både vatten och avlopp byggs. 

Utbyggnad av Stenberg samt Oljonsbyn stöds av VA-policyn. Förslaget stödjer en positiv 
samhällsutveckling i området där det också finns flera bebyggelseutvecklingsområden i  

kommunens översiktsplan. 
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Utbyggnadsförslagen bygger på att kommunen inte tvingas bygga ut allmänt VA i andra  

områden som en följd av rättslig prövning enligt lagen om allmänna vattentjänster. 

Under perioden 2021 – 2025 avses också fastigheter inom verksamhetsområde, samt 
eventuella fastigheter som ligger inom kommande skyddsområden för större enskilda  

vattentäkter, se åtgärd 5, och som är nära anslutningspunkt för allmänt avlopp anslutas till  

allmän VA-anläggning. 

Det finns många fastigheter i Orsa som ligger nära verksamhetsområde. Vid intresse om 

allmänt VA kan fastighetsägare kontakta Nodava som har att pröva frågan om anslutning på 

sedvanligt sätt. 

Under perioden 2030–2040 är det för tidigt att ange vilka utbyggnadsområden som kan vara 
aktuella, främst då det inte går att veta var behoven kommer kunna uppstår, ex som en följd 

av försämrade förutsättningar att driva vattenledningsförening, klimatpåverkan eller 

exploatering. 

Under planperioden 2021 – 2025 är följande prioriterat; 
 

Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig effekt) 

11. Utbyggnad allmän VA-anläggning i Stenberg 
inklusive alla fastigheter inom Stenbergs 
vattenledningsförenings verksamhetsområde, se 
översiktlig avgränsning bilaga 7 (ska utredas). 

Miljö- och 
hälsomässiga 
behov 

Förbättrad försörjning 
dricksvatten 

Minskad påverkan från 
enskilda avlopp 

12. Utbyggnad allmän avloppsanläggning i 
Oljonsbyn. Om även allmän vattenförsörjning 
ska erbjudas är en utredningsfråga. 

Miljö- och 
hälsomässiga 
behov 

Minskad påverkan från 
enskilda avlopp 

 

13. Fortsatt allmän VA-utbyggnad Löva strand enligt 
gällande detaljplan, se bilaga 7. 

Miljö- och 
hälsomässiga 
behov 

Exploatering 

Förbättrad försörjning 
dricksvatten 

Minskad påverkan från 
enskilda avlopp 

Nybebyggelse och 
permanentning av 
fritidshusbebyggelse 

14. Initiera anslutning till allmän VA-anläggning för 
fastigheter inom allmänt verksamhetsområde 
samt fastigheter som ligger inom kommande 
skyddsområde för vattentäkt och nära 
anslutningspunkt för allmänt avlopp. 

Miljö- och 
hälsomässiga 
behov 

Förbättrad försörjning 
dricksvatten 

Minskad påverkan från enskilda 
avlopp 

15. Utreda förutsättningar till allmän VA-försörjning 
kopplat till översiktsplanens 
bebyggelseutvecklingsområden 

Underlag för 
exploatering/ 
detaljplaner 

Nybebyggelse 
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8 Enskild VA försörjning 

Det är viktigt att poängtera att VA situationen i Orsa bedöms kräva ett tydligt 
förbättringsarbete för att uppnå de krav och förväntningar som finns gällande enskild VA 

försörjning. I många områden finns behov som kan föranleda allmän utbyggnadsskyldighet. 

Under planperioden 2021 – 2025 är följande prioriterat; 

Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig effekt) 

16. Revidera tillsynsplan  för 
enskilda avlopp 

Miljö- och hälsomässiga behov 

Stödja förslag till 
åtgärdsprogram för 
Bottenhavets 
vattendistrikt 2015–2021 

Stödja VA policy 

Förbättrad försörjning 
dricksvatten 

Minskad påverkan från 
enskilda avlopp 

17. Utveckla samarbete och stöd till 
vattenledningsföreningar 

Studiecirkel 2021-2022 

Stödja enskild VA-försörjning i 
de fall där allmänt VA inte är 
aktuellt i närtid 

Förbättrad försörjning 
dricksvatten 

Minskad påverkan från 
enskilda avlopp 

Ökad ekonomisk hushållning 

Långsiktig utveckling 
föreningar i byar 

 

9 Kommunikation 

VA-försörjningen påverkar Orsa kommun som samhälle, dess invånare och besökare och det 
är flera allmänna organisationer som berörs av VA-frågor i sitt arbete. Kommunikation är en 

mycket viktig del för att uppnå planens ambitioner. Kommunikation ska, om inte annat 

anges, beredas i VA-plangruppen och förankras i dess politiska styrgrupp.  

Under planperioden 2021–2025 är följande prioriterat: 
 

Åtgärd Motiv (varför) Konsekvens (verklig effekt) 

18. Genomföra fortlöpande 

kommunikation 

Kommunens web 

Förenkla information och 

kommunikation under 
planperioden 

Ökad effektivitet 

Förbättrad försörjning 
dricksvatten 

Minskad påverkan från 
enskilda avlopp 
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10 Sammanställning av åtgärder med ansvar och tidplan 

Följande tabell sammanställer åtgärder med ansvar för genomförande och tid som anges i VA planen. 

Åtgärd Ansvar för 
genomförande 

Tid 
(klart) 

Beslutsinstans Bedömd 
investering  
2021 - 
2030, mkr 

1. Skydda framtida vattenuttag 
från Orsa deltat 
(Skattungefältet) 

NODAVA AB 2023 Länsstyrelsen  

2. Uppdatera underlagsmaterial till 
översiktsplan med 
tillrinningsområden för 
vattentäkter > 50 personer, 10 
m3/dygn 

Stadsbyggnads-
förvaltning 

2025 Kommunstyrelsen  

3. Ta fram förslag till utvidgat 
vattenskyddsområde för 
vattentäkt i Grönklitt 

NODAVA AB 2023 Länsstyrelsen  

4. Söka tillstånd för vattentäkt i 
Grönklitt 

NODAVA AB 2025 Länsstyrelsen  

5. Skydd via lokala 
hälsoskyddsföreskrifter för 
samtliga större enskilda 
vattentäkter 

VA-plan grupp 2022 Kommunfullmäktige  

6. Fullfölja utredning möjligheter 
för ett hållbart 
omhändertagande av 
avloppsslam 

NODAVA AB 2025 Orsa vatten och 
Avfall AB 

 

7. Använda kemikalier för 
avloppsrening som underlättar 
för slammet att återgå i 
kretsloppet 

NODAVA AB 2025   

8. Fortsätta med förnyelse av 
ledningsnät och anläggningar 

NODAVA AB 2021-
2030 

Orsa Vatten och 
Avfalls styrelse 

70 

9. Ombyggnad av Bunk 
avloppsreningsverk 

Under förutsättning att 
Grönklittsgruppen är medfinansiär 
enligt avtal 

NODAVA AB 2023-
2025 

Orsa Vatten och 
Avfalls styrelse 

15 
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Åtgärd Ansvar för 
genomförande 

Tid 
(klart) 

Beslutsinstans Bedömd 
investering  
2021 - 
2030, mkr 

10. Bygga överföringsledning vatten 
och spillvattenavlopp till 
Grönklitt 

Under förutsättning att 
Grönklittsgruppen är medfinansiär 
enligt avtal 

NODAVA AB 2023 - 
2025 

Orsa Vatten och 
Avfalls styrelse 

55 

11. Utbyggnad allmän VA-anläggning 
i Stenberg inklusive alla 
fastigheter inom Stenbergs 
vattenledningsförenings 
verksamhetsområde, se 
översiktlig avgränsning bilaga 7 
(ska utredas).  

NODAVA AB 2024 Kommunfullmäktige 13 

12. Utbyggnad allmän 
spillvattenavloppsanläggning i 
Oljonsbyn. Om även allmän 
vattenförsörjning ska erbjudas är 
en utredningsfråga. 

NODAVA AB Ca 
2030 

Kommunfullmäktige 20 

13. Fortsatt allmän VA-utbyggnad 
Löva strand enligt gällande 
detaljplan, se bilaga 7. 

NODAVA AB 2021-
2025 

Kommunstyrelse 11 

14. Initiera anslutning till allmän VA-
anläggning för fastigheter inom 
allmänt verksamhetsområde 
samt fastigheter som ligger inom 
kommande skyddsområde för 
vattentäkt och nära 
anslutningspunkt för allmänt 
avlopp. 

NODAVA AB 2021-
2025 

Orsa Vatten och 
Avfalls styrelse 

15 

15. Utreda förutsättningar till allmän 
VA-försörjning kopplat till 
översiktsplanens bebyggelse-
utvecklingsområden 

Stadsbyggnadskontoret/ 
NODAVA AB 

2021-
2025 

  

16. Revidera tillsynsplan för enskilda 
avlopp  

Miljökontoret 2023 Miljönämnden  

17. Utveckla samarbete och stöd till 
vattenledningsföreningar  

Studiecirkel 2021-2022 

VA-plan grupp 2021-
2025 
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Åtgärd Ansvar för 
genomförande 

Tid 
(klart) 

Beslutsinstans Bedömd 
investering  
2021 - 
2030, mkr 

18. Genomföra fortlöpande 
kommunikation 

VA-plan grupp 2021-
2025 

  

 

I Orsa Vatten och Avfalls tioåriga investeringsplan för perioden 2021–2030 uppgår 

investeringarna på det stora hela till cirka 210 mkr. Några av dessa investeringar redovisas  

ovan under planperioden 2021–2025. Förutsättningar kan ändras vilket då påverkar 
storleken på investeringarna. Åtgärder med verksamhetsansvar NODAVA AB ska finansieras  

via VA-taxor och det är Orsa Vatten och Avfall AB som har ansvaret för att hantera dessa  

som VA-huvudman i Orsa. VA-taxa ska beslutas i kommunfullmäktige.  

Anläggningsavgifterna är viktiga för att täcka investeringarna och bör enligt VA-policy, över 

tid, motsvarar ca 70 % av de faktiska kostnaderna för utbyggnad. 

11 Organisation under planperioden 

Under planperioden ska en VA-plangrupp ansvara för att planera, samordna och följa upp 
VA-planen samt samordna svar till Vattenmyndigheten. Gruppen ansvarar även för 

revidering av VA-plan för nästa planperiod.  

Gruppen består av ansvarig tjänsteman från kommunledningskontor, NODAVA AB, 

miljökontor och stadsbyggnadsförvaltning. Sammankallande är kommunledningskontoret 
(kommunchef). Gruppen kan kalla in fler personer efter behov. Gruppen bör genomföra 

minst fyra möten per år. 

Vattenledningsföreningarna föreslås utgöra en samarbetsgrupp under planperioden i syfte 

att fortlöpande behandla frågor som berör föreningarna och dess verksamhet.  

En politisk styrgrupp bör utses gälla under planperioden med ansvar att verka som 

samrådspart till VA-plangruppen strategiska ställningstaganden och vägval samt vara 
beredande i ärenden som behöver beslutas i KS/KF. Gruppen ska sammankallas minst 1 gång 

per år, helst inför kommande budgetprocess. 
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12 Ordlista 

Allmän VA-anläggning 

 

 

Avlopp 

Dagvatten 

Enskild VA-anläggning 

Gemensamhetsanläggning 

LAV 

LAV 6§ om Kommunens 

skyldighet att ordna 
vattentjänster: 

 
 
 
 
 
 

 
NODAVA AB 

 

 
Orsa Vatten och Avfall AB 

VA-anläggning 

 

Verksamhetsområde 

 

 
En VA-anläggning som kommunen har rättsligt 

bestämmande över och som har ordnats för att uppfylla 

kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV) 

Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt 

dräneringsvatten. 

Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

En VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning 

eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. 

En enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller 

flera delägare gemensamt. 

Lagen om allmänna vattentjänster. 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett 

större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse, skall Kommunen: 

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket 

vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, 
och 

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns 
kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän VA-anläggning. 

Driftbolag samägt mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner 

via Orsa Vatten och Avfall AB med uppgift att sköta den 
allmänna VA anläggningen 

Helägt av Orsa kommun. I detta bolag ligger ägandet av VA- 

och avfallsanläggningar. 

En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av 
vatten- och avloppstjänster för bostadshus eller annan 

bebyggelse. 

Det geografiska område inom vilket en eller flera vatten- och 

avloppstjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän 

VA-anläggning. 
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Bilaga 1. Utvärdering plan 2016 – 2019 

Arbetet med att genomföra och följa upp VA-planen har pågått kontinuerligt via den tillsatta 
VA-plangruppen. Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras till och med 2019: 

• Vissa åtgärder är beroende på omständigheter som VA-planen inte råder över 

(exempelvis ändrade förutsättningar som exempelvis slam) och har därför inte 

kunnat genomföras enligt angiven tidplan alternativt har omprioriterats. 

• Åtgärder tar längre tid än planerat att genomföra. 

• Erfarenheten i Mora är att kostnadsberäkningar och behov av taxehöjning har 

underskattats vid utbyggnad av allmänt VA. Utbyggnaderna kräver mer resurser och 

tid än vad som beräknats. 

I tabell nedan kommenteras alla åtgärder. Slutsatsen är att följande bör inkluderas i VA-plan 
2021–2025: 

• Prioriteringar av utbyggnadsområden bör styras mer av kostnader, vilket leder 

till att VA-policy bör justeras. 

• Anslutning av fastigheter inom och nära verksamhetsområde bör prioriteras. 

• Nya exploateringsområden bör inbegripas i den samlade bedömningen av 

förmågan att klara av nya utbyggnadsområden. 

• VA-planens samlade genomförandeförmåga bör bedömas i relation till övriga 

utmaningar som de olika berörda parterna står inför. 

• Vid genomförd tillsyn av enskilda avlopp har det konstaterats att omfattningen 

av  bristfälliga avlopp är större än vad som förväntats. 

Utvärdering åtgärder VA plan 2016 – 2019 
 

Åtgärd Ansvar Tid (klart) Utvärdering 2020 

1. I samband med framtagande 
av översiktsplan redovisa 

vattenförsörjningsintressen 
för Orsa kommun 

Kommunstyrelsen 2017 Genomfört i revidering 
översiktsplan 

2. Utreda behov och förutsättningar 
till framtida vattenuttag från Orsa 
deltat (Skattungefältet) 

NODAVA AB 2020 Pågår, övergår i 
reviderad VA plan 2021- 
2025. Klart 2023. 

3. Ta fram förslag till 
vattenskyddsområden för 
Grönklitt 

NODAVA AB 2018 Ej klart, övergår i 
reviderad VA plan 2021- 
2025. Klart 2023. 

4. Skydd via lokala 
hälsoskyddsföreskrifter ska 
initieras för alla enskilda 
gemensamma vattentäkter som 
har fler än 50 personer anslutna 
eller en produktion större än 10 
m3/dygn 

Kommunstyrelsen 2020 Geohydrologisk 
undersökning klar 
februari 2021. 

Övergår i reviderad VA 
plan 2021-2025. 
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Åtgärd Ansvar Tid (klart) Utvärdering 2020 

5. Identifiera behov av lokala 
hälsoskyddsföreskrifter för 
mindre enskilda gemensamma 
vattentäkter inför 
nästkommande planperiod. 

VA-plangrupp 2020 Ej utförd. Avvaktas till 
dess att skydd större 
vattentäkter är klart. 

6. Utreda möjligheter för ett 
hållbart omhändertagande av 
avloppsslam. I ett första steg 
genomföra ett projekt med 
torkning och förbränning av slam 
(NODAVA AB i samarbete med 
IVL och Eon) 

NODAVA AB 2020 Dala VA samverkar i 
frågan och under 2020 
enades dem om att 
fortsatt driva ett 
löpande arbete med 
gemensamma 
intressefrågor i Dalarna 
gällande slam, med 
uppdrag att t.ex. 
planera och genomföra 
utredningar i länet eller 
i samverkan med andra 
regioner och aktörer, 
anordna seminarier, 
utbildningar och 
studiebesök. Syftet med 
arbetet ska vara att ge 
underlag för varje 
kommuns slamstrategi 
inklusive dess 
uppföljning och 
utvärdering. 

Slamstrategi för 
NODAVA AB är för 
närvarande vilande. 

7. Ta fram slamstrategi inkl. 
uppströmsarbete 

NODAVA AB 2020 Se punkt 6. 

8. Översyn av nuvarande 
verksamhetsområden och dess 
indelning i vatten, spill respektive 
dagvatten 

NODAVA AB 2017 Genomfört 
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Åtgärd Ansvar Tid (klart) Utvärdering 2020 

9. Genomför övergripande 
vägvalsutredning om framtida 
vatten- och avloppsförsörjning 
med beaktande av; 

• Boggas vattenverk saknar 
reservvattentäkt och har svårt 
att klara utökade vattenuttag 

• Bunk avloppsreningsverk har 
stora reinvesteringsbehov och 
begränsad tillståndskapacitet 

• Grönklitt har stora behov av ny 
eller utvecklad vatten- och 
avloppsförsörjning 

• Samordning framtida 
utbyggnad allmänt VA 

• Samordning Mora kommun 
och dess motsvarande 
utredning 

NODAVA AB 2017 Genomfört. 

Ej sammankoppling 
Orsa och Mora (utöver 
Löva strand). 

10. Ta fram förnyelseplan för 
reinvesteringar i ledningsnät 
baserad på Svensk Vattens 
modell 

NODAVA AB 2020 Pågår. 

Övergår i reviderad VA 
plan 2021-2025. 

11. Ta fram dagvattenprogram Kommunstyrelsen 2017 Genomfört 

12. Klarlägga förutsättningar 
framtida VA-försörjning i södra 
Orsa. 

VA-plan grupp Årlig 
avstämning 

Genomfört, se bilaga 6. 

13. Utreda behov och möjligheter 
ansluta områden med fastigheter 
som ligger nära verksamhets- 
området till allmän VA-anlägg- 
ning 

Avtalslösningar eller, om det är mer 
ändamålsenligt utvidgning av 
verksamhetsområdet Sker via dialog 
med fastighetsägare 

NODAVA AB 2020 Ej genomfört. 

Övergår till viss del i 
reviderad VA plan 2021- 
2025, se åtgärd. 

14. Ta fram riktlinjer för att ansluta 
fastigheter som ej är ansluten till  
allmänt VA, både inom och nära 
verksamhetsområde med behov 
ur hälso- eller miljösynpunkt. 

VA-plangrupp 2017 Övergår till viss del i 
reviderad VA plan 2021- 
2025. 

15. Ta fram rutiner för utbyggnad av 
allmänt VA 

VA-plangrupp 2017 Genomfört, bygger på 
utbyggnad Ryssa by i 
Mora. 
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Åtgärd Ansvar Tid (klart) Utvärdering 2020 

16. Ta fram finansieringsmodell för 
utbyggnad av allmänt VA 

NODAVA AB 2017 Genomfört, bygger på 
utbyggnad Ryssa by i 
Mora. 

17. Ta fram tillsynsplan för enskilda 
avlopp 

Miljökontoret 2017 Genomfört 

18. Ta fram riktlinjer för bedömning 

enskilda avlopp 

Miljökontoret 2017 Genomfört 

19. Tillsätta resurs för rådgivning och 
samordning av enskild VA-
försörjning, ex gällande 

• dokumentation, kartor 
• föreningsutveckling 
• utbildning 
• skydda vattentäkter 
• samordning av inköp 
• utrustning 
• juridiskt stöd (lagstiftning, 

föreningsformer, mm) 
• bidrag och 

finansieringslösningar 

Omfattning och ansvar ska utvecklas 
under den kommande planperioden, 
i syfte att hitta en långsiktig funktion 
som gynnar att enskilda VA- 
föreningar kan fungera väl. 

Samordning med närliggande 
kommuner bör prioriteras. 

Resursen bör även ingå i kommunens 
VA-plangrupp som ansvarar för 
planens genomförande. 

Åtgärden bör regleras via avtal med 
deltagande föreningar. Resursen är 
ej avsedd för att stödja enskilda 
fastigheters behov, dock kan stöd ges 
för att bilda föreningar. 

Möjlighet till bidragsfinansiering ska 
undersökas 

VA-plan grupp 2017 Genomfört. 

VA rådgivare tillsattes 
2020.  

Studiecirkel 2021-
2022 avses ligga till 
grund för fortsatt VA 
rådgivning.  

Övergår i reviderad VA 
plan 2021-2025 

20. Plan för kommunikation VA-plan grupp 2017 Löpande 
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Bilaga 2. Förslag förvaltningsplan och åtgärdsprogram Bottenhavets 

vattendistrikt 2021 – 2027 

I förslaget till förvaltningsplan redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i 

distriktet enligt den kartläggning och analys som Vattenmyndigheten har genomfört under 

de senaste åren. Dessutom redovisas vilken påverkan mänsklig verksamhet som finns och 
vilka miljöproblem de orsakar. Utifrån dessa bedömningar föreslår Vattenmyndigheten 

mål för arbetet med att åtgärda denna påverkan, i form av miljökvalitetsnormer för 
distriktets samtliga vattenförekomster. För att se till att normerna följs behöver 

myndigheter och kommuner sedan genomföra Vattenmyndighetens förslag till 
åtgärdsprogram 2021–2027. 

Vattenmyndigheten bedömer att de största utmaningarna i vattenmiljöperspektiv är 

följande i distriktet: 

• påverkan i form av fysiska förändringar av sjöar och vattendrag, 

• storskalig påverkan från areella näringar, inklusive försurningspåverkan 

• effekterna av miljögifter från både pågående och historiska utsläpp, 

• dricksvattenförsörjningen behöver säkras, 

• påverkan från urbana, bebyggda miljöer och från kommande samhällsutbyggnad, 

• övergödning och näringsutarmning. 

Dricksvattenförsörjning 

De senaste årens torka har ökat vattenproducenternas intresse av att övervaka 

grundvattennivåer vid sina vattentäkter, men utvecklingen går långsamt. Svårigheten 
handlar om att se till att det finns tillräckliga resurser för dricksvattenförsörjningens behov 
och att dessa håller god kvalitet också i framtiden. 

Dricksvattenfrågorna är viktigare att uppmärksamma. I distriktet finns stora brister i  

dricksvattenskyddet, och med pågående klimatförändringar är dessutom nya hot och 
utmaningar viktiga att förutse och planera för. Kommunal samverkan, regional planering 

och vattenförsörjningsplanering är centrala. Uppströmsarbetet är väldigt viktigt, och bör 
få större uppmärksamhet under kommande år. 

Övergödning och näringsutarmning 

Övergödningen av Östersjön är mycket problematisk, det finns tecken på att även 

kustnära områden i Bottenhavet börjar påverkas av övergödning. En sådan utveckling 
måste motverkas. Åtgärder och effektivisering av de stora utsläppen som massabruken 

och fiskodlingar behöver göras de kommande åren. Vilka åtgärder som är lämpliga är 
fortsatt viktiga att reda ut och samverka kring i framtiden. 

I kartor nedan visas status på ett antal faktorer som är viktiga i en kommunal VA-plan. 
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Klimat 

Det globala klimatet håller på att förändras. Ökad nederbörd, längre perioder med torka och 
stigande havsnivåer är följder av ett förändra klimat som påverkar vattentillgång och 

vattenkvalitet i Sverige. Det finns många effekter av ett förändrat klimat som har koppling till 

förvaltningen av vårt vatten exempelvis: 

• genomtänkt vattenplanering på en samhällsnivå 

• översyn av vattendomar för regleringar, uttag och markavvattning 

• grönare dagvattenhantering som fördröjer och minskar mängden dagvatten innan det når 

vattendrag. 

En annan fråga är dricksvattenförsörjningen som behöver säkras mot effekter av periodvis  
torka och förändrad råvattenkvalitet. Dricksvattenförsörjningen kommer att beaktas redan i  

ett tidigt skede i den kommunala planprocessen (Havs- och vattenmyndigheten, 2020) 
 

Karta 1. Vattenförekomster som riskerar att inte nå god status på grund av övergödning. Gult osäker 
risk. Rött risk. Grått ingen risk/oklassat. Källa: VISS (Vatteninformationssystem i Sverige).
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Karta 2. Förslag åtgärder i åtgärdsprogram 2021 – 2027. Kartan visar förslag till åtgärder i VISS 2021 
och framåt. Runda röda avser att åtgärder föreslås för att minska påverkan från små avlopp. 
Fyrkantiga runda avser motsvarande för avloppsreningsverk. Trekantiga avser uppströmsarbete 
avloppsreningsverk. Källa: VISS (Vatteninformationssystem i Sverige). 

 
Förslag till åtgärdsprogram 2021 – 2027 

Kommunernas åtgärder med koppling till VA-planen sammanfattas nedan; 

1. Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en 
helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på  

de yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Den förvaltningsövergripande 

vattenplaneringen innehåller en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat. 

Utgångspunkten är den regionala vattenförsörjningsplanen. I följande planer ska  
vattenplaneringen kunna tillämpas: a) översikts- och detaljplaner, b) planer för 

dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och c) tillsynsplan och behovsutredning 
för miljöfarlig verksamhet, små avlopp, vattenskyddsområden, förorenade områden, 

jordbruk 

Åtgärden ska ske senast två år efter beslut och ska sedan uppdateras kontinuerligt. 
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2. Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av a) miljöfarliga verksamheter. 

b) förorenade områden c) jordbruk och annan verksamhet i syfte att följa  

miljökvalitetsnormerna. 

Detta innebär att kommunerna ska: 

• i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte följas. 

• i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa krav som behövs där det finns en risk 
att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av påverkan från 

verksamheten. 

• i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på utredningar 

och åtgärder, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar 

vattenkvalitén genomförs de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- 
och grundvatten. 

Åtgärden och ska genomföras kontinuerligt 

Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar 

vattenkvalitén genomförs de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- 
och grundvatten. 

Åtgärden och ska genomföras kontinuerligt 

3. Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt a) anordna skydd för allmänna  

och enskilda dricksvattentäkter, i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som 
försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 / dygn b) göra 

en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före införandet av miljöbalk och 
vattenskyddsområden där behov finns att revidera skyddsområdets avgränsningar och 

tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås c) bedriva systematisk och 
regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden d) säkerställa att tillståndspliktiga  

allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. 

Åtgärden ska genomföras i samarbete med Länsstyrelserna. 

Åtgärden ska ske senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

4. Kommunerna ska genomföra översikts- och detaljplanering samt prövning och tillsyn 
enligt plan- och bygglag så att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten kan följas. Kommunerna ska särskilt: a) tydliggöra att miljökvalitetsnormerna 
för vatten är bindande och ska ligga till grund för planer och beslut, b) bevaka att lokala  

prioriteringar följer de aktuella planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå  
inklusive skydd och restaurering av kustnära miljöer på ett sådant sätt att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, c) bevaka att de regionala  
vattenförsörjningsplanerna inarbetas i översiktsplanen 

Åtgärden ska hänvisa till Vatteninformationssystem Sverige (VISS), som planeringsunderlag. 

Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. 

Åtgärden bör även samverkas med berörda kommuner inom avrinningsområdet. 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt 

5. Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten 

(VA-plan) och genomföra åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten 
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kan följas. Denna ska bland annat innehålla: a) en beskrivning hur vattenförekomsternas 

status eventuellt påverkas av vatten- och avloppshanteringen i kommunen b) en 

riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna. 

Samverkan sker med berörd länsstyrelse. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras 

kontinuerligt. 
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Bilaga 3. Vision Orsa 2050 

I Orsa skapar vi med människor, inte för 

I Orsa har alla människor plats att växa. Personlig utveckling och ny kunskap har en given 

plats i vårt samhälle där vi tillsammans hjälps åt att bygga bildning. Här tar vi till oss 
utbildningar från hela världen och här finns skolan mitt i byn. Här finns barns och ungas  

perspektiv med i allt vi gör. 

I Orsa skapar vi mötesplatser där vi utvecklar innovationer och tar idéer till handling. Vi 

tar vara på de kvaliteter vi har och lär nytt tillsammans. Här är vi nyfikna, har glimten i 
ögat och har modet att testa nya vägar. Här skapar vi vår framtid. 

Vi agerar i en värld av ständig förändring. Vi knyter relationer och utvecklas med vår 
omvärld och tar in de regionala och globala perspektiven. Vår närhet och kreativitet gör 

att vi är en av de bästa platserna för samarbeten som skapar värde. Här är alla viktiga i 
arbetet med att skapa ett hållbart samhälle där vi vill leva, gammal som ung. 

I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft. 

I Orsa finns livskvalitet 

Att bo i Orsa är att leva. 

I Orsa är naturen alltid tillgänglig och synlig. Här finns ett unikt centrum för upplevelser 
utomhus och här finns den orörda vildmarken och tystnaden. 

Orsa är en plats som vi är stolta över. Vi tar hand om varandra, vår miljö och vår natur 
och här behöver ingen vara ensam. Vi har ett liv i balans och det är tryggt att leva just 

här. 

Vi har en fot i historien och en i framtiden. Här finns en kulturbygd med en särskild känsla  

och anda. Här finns hus som berättar vår historia och nya hållbara boenden som sticker 
ut. Orsa är en mittpunkt för musik och kultur och här finns en framtidstro där vi bevarar 

och skapar nytt med stolthet och glädje. 

I Orsa har vi tid och kraft att leva. 

I Orsa gör vi saker möjliga 

I Orsa möter du det enkla. 

I Orsa finns en naturlig närhet och ständiga samtal mellan invånare, besökare, föreningar 
och företagare. 

Här finns en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi gör. Vi kommunicerar i  

alla riktningar och här finns Sveriges bästa invånardialog. 

I Orsa gör vi saker tillsammans och på ett enkelt sätt. Här är det lätt att skapa, mötas, 

förnya och förvalta. 

Genom vår öppenhet är vi trovärdiga och har ett klimat där alla strävar efter bra lösningar 

för dem vi finns till för. Här både vill och hinner vi mer. 

Vi och vår skog och mark, våra byar och centrum bjuder in till nya möjligheter. Här finns  

företagare och entreprenörer som erbjuder tjänster och produkter både lokalt och 
globalt. Här möter digitala lösningar både unika affärer och personlig service, vilket för 

många är ett resmål i sig. Här är det helt enkelt lätt att uppleva kvalitet. 

I Orsa gör vi det möjligt. 
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Bilaga 4. Utredning Vägar till Hållbara vattentjänster 

Utdrag från ”Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 2018:34. 

Enligt praxis tolkar domstolar lagen efter behovet att alltid skydda människors hälsa och 

miljön.  

Tolkningen har varit strikt. Kommunen ska ansvara för vattentjänsterna genom allmänna  
anläggningar så snart bebyggelsen har ett större sammanhang. Det har lett till konflikter och 

problem på flera håll i landet. Några kommuner därför valt att inte göra exploateringar och 
bebyggelser på landsbygden. Kostnaden för vatten och avlopp är för stor och förhöjda  

avgifter skulle då fördelas på alla invånare. På många håll har fastighetsägare protesterat 
mot anläggningsavgifterna. Anläggningsavgiften är den avgift som kommunen från 

fastighetsägaren för att ansluta. I områden där fastigheterna har lägre värde kan det också  
vara svårt att få finansiering till lån. 

Det är också vanligt att fastighetsägare kräver att få bli anslutna till den allmänna  

anläggningen. En investering som kommunen vill avvakta med och kräver istället att 

fastighetsägarna tar itu med sina egna enskilda anläggningar. 

Enligt ett demokratiunderskott kan inte fastighetsägarna överklaga kommunens bedömning 

av vilka fastigheter som ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen. För att få den 
prövad utöver en laglighetsprövning. 

Vattentjänstlagen riktar sig till kommunen och kräver att kommunen ska agera i 
tillsynsfrågor. Fastighetsägare kan vända sig med dessa frågor till länsstyrelsen. I denna 

utredning finns ett antal förslag för övervägande. Dels för att göra det flexiblare för 

kommunerna när de ska tillämpa 6 § vattentjänstlagen och för att minska 
demokratiunderskottet. 

Utredningen föreslår bland annat: 
• Att ett nytt stycke införs i 6 § vattentjänstlagen för att kommunerna ska lägga ett 

större fokus på att bedöma behovet av vattentjänster. Kommunen ska utreda om det 
finns andra möjligheter att uppnå ett motsvarande skydd för människors hälsa och 

miljön gällande allmän VA-anläggning. 

• Att ett krav införs i vattentjänstlagen på att kommunerna ska ansvara för en 

långsiktig plan gällande försörjning av vattentjänster inom kommunen och att planen 
besluts av kommunfullmäktige. Den långsiktiga planen ska vara gemensam för att öka 
det demokratiska inflytandet över kommunens planering kring anslutning av 

fastigheter till kommunalt vatten och avlopp. 

• Att uppmana de aktuella statliga myndigheterna till samverkan för att stödja 

kommunerna mot hållbara vattentjänster. 

• Regeringen beslutar om ett etappmål i miljömålssystemet för att snabbare åtgärda 

små avlopp som inte klarar kraven i miljölagstiftningen. 

• Ett krav införs på avloppsdeklaration för små avloppsanläggningar. Ett ackrediterat 

kontrollorgan utför en enkel kontroll och upprättar en avloppsdeklaration som 
fastighetsägaren skickar in till kommunen. Avloppsdeklarationens syfte är att ge 

fastighetsägaren information om sitt avlopp och motiv till ev. åtgärder för att 
undvika tillsynsavgifter. Enligt förslaget riskerar fastighetsägare som inte skickar in 

deklarationen miljösanktionsavgift. 
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• Förbättrad och centraliserad avloppsrådgivning effektiviserar kommunernas arbete. 

• Fler kretsloppsanpassade små avlopp minskar påverkan på miljön. Kommunerna 

behöver ha system för att ta hand om näring från små avlopp som kan sättas i  
kretslopp. Ett etappmål bör införas för att öka antalet kommuner som har sådana  

system och ett bidrag som gynnar utvecklingen av kretsloppssystem 
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Bilaga 5. Bedömningar enskild VA försörjning 
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Bilaga 6. Slutsatser utredning södra Orsa 

Slutsatser utifrån motiven. I översiktsplan anges följande för södra Orsa; 
• Södra kommundelen berörs av flera riksintressen, bland annat riksintresset för 

friluftsliv, Siljansområde enligt miljöbalken 4 kap. och riksintresset för friluftsliv enligt  

miljöbalken 3 kap. 

• Stora arealer berörs också av riksintresse för naturvård med mera. Landskapet är 

kuperat och präglas av den öppna jordbruksmarken, som ger många vackra utblickar 

mot Orsasjön. 

• Området mellan E45:an och Orsasjön är markerat som viktigt för det rationella  

jordbruket i översiktsplanen. Eftersom de öppna jordbruksmarkerna bidrar till en 
attraktiv landskapsbild och skapar försörjningsmöjligheter för invånarna är det viktigt 

jordbruksintresset får stor betydelse vid prövning av lämplighet att exploatera inom 
området. Samtidigt som läget mellan Orsa och Mora kommuner ger bra 

förutsättningar för utveckling av attraktivt boende, vilket är i linje med Orsa 

kommuns vision. 
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B7, Löva strand. Riktlinjer i översiktsplan: 

• Förtätning kan ske. Tillgängligheten till vattnet ska prioriteras för allmänheten. 

• Badplatser och båtbryggor ska samordnas för att minska risken för privatisering av 

strandkanten. 

• Området är riksintresse för kulturmiljövård. BU5, Löva strand Norra. Riktlinjer 

översiktsplan: 

• Man behöver ta fram en eller flera detaljplaner för utveckling av boende i området. 

• Trafiklösningen är viktig. Det behövs en gemensam fördjupad översiktsplan över 
både Löva strand och Vattnäs, som beskriver utvecklingen mellan Mora och Orsa 

kommuner 

• Nyexploatering bör ske med stor hänsyn till landskapets förutsättningar. Ny 

bebyggelse bör planeras som ger så många utblickar mot Orsasjön som möjligt. 

• Badplatser och båtbryggor ska samordnas för att minska risken för privatisering av 

standkanten. 

• Passager ska anordnas så att allmänheten har tillgång till strandkanten. U1, Skeer. 

Området ligger inom utredningsområde södra Orsa. Riktlinjer i översiktsplan: 

• Nyexploatering bör ske med stor hänsyn till landskapets förutsättningar. Ny 

bebyggelse bör planeras som ger så många utblickar mot Orsasjön som möjligt. 

• En viss omvandling av befintliga byggnader kan eventuellt prövas genom bygglov, 

under förutsättning att VA-försörjning och VA-kapacitet är bra och exploateringen 

inte medför problem med trafikbelastning eller trafikmatning. 

Övriga utpekade områden i södra Orsa, BU7 – BU21. Riktlinjer i översiktsplan: 

• Exploatering av enstaka tomter hanteras ofta via förhandsbesked eller bygglov. Vid önskemål 
om att bebygga flera tomter, (fyra eller fler), bör det utredas om det krävs en 

detaljplaneläggning. En exploatering kan ställa krav på en samordnad lösning för tex trafik 

eller VA-försörjning. Då är det lämpligt att lösa frågorna i en detaljplaneläggning. 

• Vissa av de aktuella områdena för förtätning ligger i nära anslutning till riksintressen för 
naturvård. Förtätning kan ske om den inte allvarligt påverkar riksintressena negativt. 

Slutsatser: I VA-utredningsområde södra Orsa är det främst Löva strand som är utpekat som 
utvecklingsområde för bebyggelse. Väster om E45 är det tydliga restriktioner för mer 

bebyggelse. Öster om riksvägen är det främst ett mindre område kring Skeer som är utpekat 
som utvecklingsområde (U1) och bebyggelseutvecklingsområden, främst öster och norr om 

VA-utredningsområdet (Sundbäck, Viborg, Oljonsbyn, Stenberg). 
 

I övrigt kan följande slutsatser dras; 
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Motiv i utredning södra Orsa Slutsats 

Tryggad vattenförsörjning är central. 
Kommunen vill ge Sörmedsjöns 
vattenledningsförening möjlighet att utreda 
och bedöma sina långsiktiga möjligheter att 
säkerställa kvalitet och kvantitet i området. 

Föreningen uppger att de har tillräcklig kvantitet. 
Vattenbrist hösten 2018 p.g.a. torr väderlek och 
vattenläcka. 

Föreningen har under perioden 2017 – juli 2020 
redovisat följande avseende vattenkvalitet; 

• 36 provtillfällen 

• Vid 10 av dessa visade något eller några prov tjänligt 
med anmärkning mikrobiologiskt 

• Vid 3 av dessa visade något eller några prov tjänligt 
med anmärkning kemiskt (främst turbiditet, färg) 

• Vid 2 av dessa visade ett prov otjänligt, en gång 
vardera gällande mikrobiologiskt respektive 
kemiskt (vid omprov godkänt) 

• Vid flera tillfällen togs inte prover i enlighet med 
kontrollprogram. 

Slutsats: 

Föreningens styrelse anger att de vill  fortsättningsvis 
driva vattenförsörjningen i föreningsform. Det finns 
problem med vattenkvalitet men inte i tillräcklig 
omfattning för att kräva anslutningsskyldighet till allmän 
VA-anläggning. Om vattenproblematiken är omfattande 
krävs det åtgärder för att minska ytvattenpåverkan och 
bättre egenkontroll. 

Vi bedömer att många fastighetsägare kan hävda 
fördelen med egen försörjning p.g.a. lägre kostnader. 

Klarlägga förutsättningar för vattenförsörjning 
och enskilda avlopp. Både status som 
förutsättningar för lokala lösningar 

Utredning av förutsättningar för vattenförsörjning och 
enskilda avlopp har gjorts i södra Orsa. 

Underlaget för utredningen är främst från SGU, VISS 
och Trafikverkets underlag för ny riksväg. 

Förutsättningarna att ordna enskilda avlopp bedöms i 
området som helhet vara relativt ogynnsamma. Även 
om det finns mindre delar i  området som kan ha bättre 
förutsättningar. Det gäller områden med sandig morän 
eller isälvssediment. 

Olika former av uppbyggda anläggningar (som ej bygger 
på infiltration) är generellt möjliga. 

Förutsättningarna till avledning från enskilda 
avloppsanläggningar måste bedömas från fall till  fall. 
Möjlighet för infiltration kan vara begränsad. Avledning är 
ofta beroende av ytlig avledning. Ytlig avledning kan i leda 
till att renat avloppsvatten avleds till fastigheter som 
ligger nedströms. 

Beroende på reningskapacitet och dikets flöde kan 
problem uppkomma. I områden med mer sandig 
morän eller isälvssediment kan förutsättningarna vara 
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Motiv i utredning södra Orsa Slutsats 

mer gynnsamma. I tillrinningsområden för 
Sörmedsjöns vattentäkt är det som olämpligt att 
anordna enskilda avlopp. 

Gällande vattenförsörjningen föreslogs några 
förbättringsområden, ex; 

• Inrätta skyddsområde för vattentäkt 

Utreda ev. inläckage av ytvatten, främst i norra 
vattentäkten 

Skapa en dialog med berörda 
fastighetsägare för att tillsätta VA-
rådgivningsresurs som kan vara stöd i 
arbetet med att studera alternativa 
lösningar. 

VA-rådgivare tillsattes under 2020. Dialog med större 
vattenledningsföreningar har genomförts där även VA-
plan gruppen deltagit vid ett tillfälle. 

Dialogen har lett till engagemang och kunskap hos 
föreningarna att driva den enskilda 
vattenförsörjningen vidare. Det finns ett gemensamt 
behov av mer samarbete mellan med kommunen, dess 
bolag och föreningar. 

Behovet kommer bearbetas vidare. 

En stor andel av Orsas VA-försörjning sker 
via enskilda lösningar. Frågan om alternativ 
är därför viktig inför framtida 
ställningstaganden. 

Orsa kommun kommer under överskådlig tid vara 
beroende av att försörjningen av dricksvatten fungerar 
bra via föreningar. 

Godkända avlopp kan ordnas antingen per fastighet 
eller genom samarbete mellan fastighetsägare. 

Det bedöms vara oskäligt att göra en omfattande 
utbyggnad av allmän VA försörjning i Orsa eftersom 
det innebär stort ekonomiskt ansvar och att VA-
kollektivet är litet. VA-kollektivet har även stora 
framtida utmaningar av underhåll och reinvestering av 
den befintliga VA-anläggningen. 

I plan 2021 – 2025 föreslås därför att prioritera att 
stödja utvecklingen av enskild VA försörjning. 

Orsa kommun avser under 2017 färdigställa 
översiktsplan där särskilt södra Orsa 
förmodas anges som ett utvecklingsstråk. 
Det väntas ge ökat stöd för prioriteringar om 
framtida VA-försörjning i området. 

Kommunfullmäktige godkände översiktsplan under 
2019. I den pekas området mot Mora som attraktivt 
utvecklingsområde för bebyggelse, se mer kapitel 3.3. 

Exploateringsplaner i södra Orsa (Odlingen, Löva 
strand) påverkas inte av att allmän VA inte byggs ut i 
området, där allmänt VA är planerat. Kommande 
exploatering i dessa områden kan sannolikt göras med 
allmän VA. 

I översiktsplanen pekas bebyggelseutveckling i  södra 
Orsa ut för Löva strand samt ett mindre område kring 
Skeer. Övriga aktuella områden är utlagda främst öster 
och norr om VA-utredningsområdet (Sundbäck, Viborg, 
Stenberg, Oljonsbyn). 

NODAVA AB ska under de närmaste åren 

genomföra vägvalsutredning. De ska ge 

Vägvalsutredning klar. 

Resultat: Ingen samordning av VA-anläggningar mellan 
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Motiv i utredning södra Orsa Slutsats 

besked om framtida investeringar i den 
allmänna VA-anläggningen, se åtgärd 9, 
vilket är särskilt viktig då Orsa allmänna VA-
anläggning är förhållandevis liten 
(ekonomiskt). 

Orsa och Mora inom överskådlig tid. Löva strand 
(Lindänget) är ansluten till Mora och fler fastigheter 
kommer anslutas den vägen. 

Beslut om överföringsledning mellan Grönklitt och 
Orsa väntas beslutas och genomföras inom 2–4 års tid. 
Det innebär betydande investeringar och 
resursanspråk. Beslutet förutsätter medfinansiering 
från Grönklittsgruppen. 

NODAVA AB ska, ska i dialog, med 
fastighetsägare utveckla möjligheter och 
riktlinjer för fastigheter nära 
verksamhetsområden att ansluta sig. Det ger 
underlag för att bedöma intresset för 
kommunalt VA i områden där kommunen 
har goda möjligheter till anslutning. 

Anslutning av nya fastighetsägare till allmän VA-
försörjning provas efter förfrågan från respektive 
fastighetsägare. 

Stenbergs vattenförening har via styrelsebeslut ställt 
förfrågan till Orsa kommun om anslutning till allmänt 
VA av fastigheter inom föreningens 
verksamhetsområde. Det föreslås ingå i 
utbyggnadsplan 2021 – 2025. 

Boende i Oljonsbyn har också kontaktat kommunen 
(skriftligt och muntligt) och meddelat intresse för 
anslutning till allmänt VA. 

Det har finns också förfrågningar från styrelse i  
Slättbergs vattenledningsförening om förutsättningar 
för allmän VA-anslutning. 

NODAVA AB ska också under de närmaste 
åren ta fram riktlinjer för utbyggnad och 
finansiering bland annat med stöd av 
pågående kommunal utbyggnad i Mora. 

Erfarenheter har visat att allmän VA- utbyggnad 
medför avsevärt större kostnader och resursanspråk 
än planerat. 
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Bilaga 7. Utbyggnad Stenberg och Löva strand 
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1. Inledning 

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida generationer kan ta 

del av det fina vatten som vi idag har i Orsa. För att uppmärksamma utmaningarna och prioritera 

åtgärderna, för en hållbar försörjning av vatten och avlopp, arbetar Orsa kommun fram en strategisk 

och långsiktig vatten- och avloppsplan (VA-plan).  

I första steget görs en översikt av nuläget och i andra steget en policy. Tredje steget är själva VA-

planen.  

Det första steget i processen är att ta fram en översiktlig analys över nuläget som beskriver 

förutsättningar och problem som finns med vatten- och avloppsförsörjningen (VA-försörjningen) i 

Orsa kommun. Översikten identifierar behovet av förbättringar och eventuella fördjupade 

utredningar samt ger bakgrund till prioriteringar. Uppgifter om vatten- och avloppsförhållanden och 

fysiska förutsättningar är inarbetat i GIS miljö. Denna sammanställning kommer att utvecklas 

successivt i takt med att ny information framkommer. I bilaga 1 redovisas utdrag med karta och 

vissa fakta över de större byarna utanför det allmänna verksamhetsområdet.  

Det andra steget i processen är vatten- och avloppspolicyn (VA-policy), som fastställer 

målsättningar och ger riktlinjer för arbetet i VA planen.  

I det tredje steget av processen utarbetas den allmänna VA-planen, utifrån VA-översikt, VA-policy, 

lagar, myndighetskrav samt kommunens visioner och mål. Den blir därmed kommunens 

styrdokument för utvecklingen av VA-försörjningen. Den färdiga VA-planen ska ange kommunens 

prioriteringar för utbyggnad av allmän VA-försörjning (kommunal), hur VA-försörjning ska hanteras 

under tiden innan utbyggnad sker och var det på lång sikt fortsatt bör vara enskild VA-försörjning. 

VA-planen anger vidare hur VA-policyns övriga mål ska uppnås exempelvis avseende 

dagvattenhantering, kretsloppsförsörjning, energieffektivisering och kommunikation. VA-planen 

ska uppdateras var fjärde år. 

VA-planeringen i Orsa kommun utgår från den metodik som tagits fram av Havs- och 

Vattenmyndigheten och som redovisas i rapport 2014:1 ”Vägledning för kommunal VA-planering”. 

I bilaga 7 framgår en ordlista över begrepp som används. 
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2. Arbetet med kommunal VA plan 

Arbetet med kommunens VA-plan drivs av en projektstyrgrupp samt en referensgrupp med 

tjänstemän och politiker från NODAVA och Orsavatten och Avfall AB, kommunstyrelsen och 

miljönämnden. Vid behov adjungeras fler personer till arbetet.  

Aktörer som berörs i Orsa inom VA-försörjning: 

 Kommunen har ansvar för kommunens VA försörjning i stort, ex genom Plan- och 

bygglagen. Kommunen har ett ansvar att ordna vatten och avlopp i ett större sammanhang 

om det finns ett behov för miljön eller människors hälsa. Kommunfullmäktige beslutar enligt 

LAV § 6 om att bilda verksamhetsområden för allmänt VA (dricksvatten, spillvatten 

respektive dagvatten). 

 Orsa vatten och avfall är huvudman för de allmänna VA-anläggningarna i Orsa kommun. 

För drift och skötsel av Va-anläggningen har Orsa, Mora och Älvdalen gemensam personal i 

NODAVA AB. Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar både ansvar, rättigheter och 

skyldigheter för VA-huvudmannen och fastighetsägare som använder den allmänna Va-

anläggningen.  

 Mora Orsa miljönämnd har ansvar för tillsyn inom nämndens ansvarsområde samt för att 

fånga upp behov utanför verksamhetsområdet. Nämndens uppdrag regleras av olika 

lagstiftningar t.ex. miljöbalken och livsmedelslagen samt dess förordningar och föreskrifter 

för att skydda miljön och människors hälsa. Miljönämnden beslutar om tillstånd för enskild 

avloppsanläggning.  

 Byggnadsnämnden i Orsa har ansvar för fysisk planering och bygglovshantering enligt plan 

och bygglagen. 

 Fastighetsägare ansvarar för egen VA försörjning utanför verksamhetsområde. Det är 

vanligt att fastighetsägare samordnar framförallt vattenförsörjning i föreningsform. En 

fastighetsägare kan begära att Länsstyrelsen utreder frågan om behov finns ur miljö- eller 

hälsoskäl enligt LAV § 6 och fastigheten ligger inom ett större sammanhang.   

 Länsstyrelsen har ett ansvar att utöva tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). 

Det ansvaret är också sammankopplat med ett regionalt ansvar för planering av 

vattenförsörjning, och med att hjälpa kommunerna med råd och stöd beträffande deras 

planering av vatten- och avloppsförsörjningen. 
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3. Lagstiftning och annan vägledning 

VA-planeringen inom Orsa kommun påverkas av flera lagstiftningar, regelverk och direktiv, främst 

lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken och 

livsmedelsverkets föreskrifter och råd om dricksvatten. Dessutom arbetar länsstyrelsen med olika 

frågor för att stödja kommuner.  

Det pågår en löpande utveckling i området och nedan anges några sådana frågor som bedöms 

påverka den framtida handläggningen av VA frågor i Orsa kommun och som senare bör införlivas i 

planer och riktlinjer. 

3.1 Lagen om allmänna vattentjänster, LAV (2006:412)  
En kommun är skyldig enligt LAV att ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang 

för områden med befintlig eller blivande bebyggelse. Kommunen skall dels bestämma ett 

verksamhetsområde där vattentjänsten behöver ordnas, dels se till att behovet tillgodoses genom 

en allmän Va-anläggning. Beslut om vilka fastigheter som ska ingå i ett verksamhetsområde fattas 

av kommunfullmäktige. 

3.2 Anläggningslagen, AL (1973:1149) 
Enligt anläggningslagen kan en gemensamhetsanläggning inrättas som är gemensam för flera 

fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem. Detta kan då gälla 

t.ex. vatten- och avloppsanläggningar. Gemensamhetsanläggningar prövas av lantmäteriet vid 

förrättning  

3.3 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 
PBL innehåller regler och verktyg för en kommuns planering och byggande. Kommunens 

översiktsplan ska enligt PBL redovisa hur kommunen planerar att använda mark- och 

vattenområden i framtiden vilket har stor betydelse för vatten- och avloppsfrågor. 

3.4 Miljöbalken (1998:808)  
I stort sett alla verksamheter och åtgärder som har eller skulle kunna ha en påverkan på människors 

hälsa eller miljön regleras i miljöbalken eller någon av dess förordningar. Miljöbalken fokuserar på 

hållbar utveckling och att förändring och brukande av naturen är förenat med ansvar. 

3.5 Föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2).  

Sverige har införlivat EU direktiv om dricksvatten i föreskrifter om dricksvatten. 

Dricksvattenföreskrifterna innehåller bland främst krav på beredning och distribution, egenkontroll, 

parametrar som ska undersökas, provtagnings- och analysfrekvens, åtgärder vid försämrad 

vattenkvalitet, information och kvalitetskrav i form av gränsvärden.  
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Reglerna gäller inte för dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än 10 m3 per dag eller 

försörjer färre än 50 personer. Levereras dricksvatten som en del av kommersiell eller offentlig 

verksamhet gäller dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras.  

3.6 Nationella och regionala miljömål 
Riksdagen har beslutat om 16 miljömål vilka ska styra miljöarbetet i landet. De mål som direkt kan 

relateras till arbetet med vatten och avlopp är Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen 

övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt God bebyggd miljö. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har antagit regionala åtgärdsprogram 2018 - 2022 som bland annat 

anger följande; 

 Framtagande av långsiktig VA-plan 

 Utbildning för förtroendevalda 

 Skydd av allmänna vattenresurser 

 Skydd av enskilda vattenresurser 

 Handlingsplaner gällande oönskade ämnen 

 Kartläggning av verksamheter med oönskade ämnen 

 Förhindra oönskade ämnen till reningsverk 

 Information för att minska oönskade ämnen i avloppsvattnet 

 Samarbete om ledningsnät för VA 

 Uppföljning av energikartläggning i VA-sektorn 

 Energieffektiviseringsåtgärder i VA-sektorn 

 Utbildning för minskad energianvändning i VA-sektorn 

 Vägledning till kommuner för enskilda avlopp 

3.7 Ramdirektiv för vatten 
Inom EU har beslutats om ett ramdirektiv för vatten och det trädde i kraft år 2000. Syftet med 

direktivet är att få en gemensam lagstiftning för vatten. Direktivet ska förbättra miljöarbetet genom 

att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för vattenlevande 

djur och växter. Länderna ska i sitt arbete med vattenförvaltning utgå från avrinningsområden för 

att åtgärda brister i vattenmiljö och vattenkvalitet. Sverige har fem vattendistrikt – Bottenviken, 

Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. Mora tillhör Bottenhavets 

vattendistrikt där Länsstyrelsen Västernorrland är ansvarig vattenmyndighet. 

Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten är främst koncentrerat till södra delen och 

närheten till kusten i Bottenhavets vattendistrikt vilket främst beror på hög tillförsel av fosfor, kväve 

och organiskt material. I inlandsvatten är främst fosfor orsaken. Påverkanskällorna inom distriktet 

fördelas enligt följande avseende fosfor; 

 Skog 45 % 

 Övrigt (fjäll, myr, etc.) 19 % 

 Jordbruk 13 % 

 Industri 12 % 

 Enskilda avlopp 4 % 
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 Avloppsreningsverk 4 % 

 Dagvatten 3 % 

I förslaget till förvaltningsplan redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i distriktet 

enligt den kartläggning och analys som Vattenmyndigheten har genomfört under de senaste åren. 

Dessutom redovisas vilken påverkan mänsklig verksamhet som finns och vilka miljöproblem de 

orsakar. Utifrån dessa bedömningar föreslår Vattenmyndigheten mål för arbetet med att åtgärda 

denna påverkan, i form av miljökvalitetsnormer för distriktets samtliga vattenförekomster. För att 

se till att normerna följs behöver myndigheter och kommuner sedan genomföra 

Vattenmyndighetens förslag till Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Vattenmyndigheten bedömer att de största utmaningarna i vattenmiljöperspektiv är följande i 

distriktet: 

• påverkan i form av fysiska förändringar av sjöar och vattendrag, 

• storskalig påverkan från areella näringar, inklusive försurningspåverkan 

• effekterna av miljögifter från både pågående och historiska utsläpp, 

• dricksvattenförsörjningen behöver säkras, 

• påverkan från urbana, bebyggda miljöer och från kommande samhällsutbyggnad, 

• övergödning och näringsutarmning. 

 

Dricksvattenförsörjning 

De senaste årens torka har ökat vattenproducenternas intresse av att övervaka grundvattennivåer 

vid sina vattentäkter, men utvecklingen går långsamt. Svårigheten handlar om att se till att det finns 

tillräckliga resurser för dricksvattenförsörjningens behov och att dessa håller god kvalitet också i 

framtiden.  

Dricksvattenfrågorna är viktigare att uppmärksamma. I distriktet finns stora brister i 

dricksvattenskyddet, och med pågående klimatförändringar är dessutom nya hot och utmaningar 

viktiga att förutse och planera för. Kommunal samverkan, regional planering och 

vattenförsörjningsplanering är centrala. Uppströmsarbetet är väldigt viktigt, och bör få större 

uppmärksamhet under kommande år. 

Övergödning och näringsutarmning 

Övergödningen av Östersjön är mycket problematisk, det finns tecken på att även kustnära områden 

i Bottenhavet börjar påverkas av övergödning. En sådan utveckling måste motverkas. Åtgärder och 

effektivisering av de stora utsläppen som massabruken och fiskodlingar behöver göras de 

kommande åren. Vilka åtgärder som är lämpliga är fortsatt viktiga att reda ut och samverka kring i 

framtiden. 

I kartor nedan visas status på ett antal faktorer som är viktiga i en kommunal VA-plan. 

Klimat 

Det globala klimatet håller på att förändras. Ökad nederbörd, längre perioder med torka och 

stigande havsnivåer är följder av ett förändra klimat som påverkar vattentillgång och vattenkvalitet i 

Sverige. Det finns många effekter av ett förändrat klimat som har koppling till förvaltningen av vårt 

vatten exempelvis: 
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• genomtänkt vattenplanering på en samhällsnivå 

• översyn av vattendomar för regleringar, uttag och markavvattning 

• grönare dagvattenhantering som fördröjer och minskar mängden dagvatten 

innan det når vattendrag. 

En annan fråga är dricksvattenförsörjningen som behöver säkras mot effekter av periodvis torka och 

förändrad råvattenkvalitet. Dricksvattenförsörjningen kommer att beaktas redan i ett tidigt skede i 

den kommunala planprocessen (Havs- och vattenmyndigheten, 2020) 

 

Karta 1. Vattenförekomster som riskerar att inte nå god status på grund av övergödning. Gult osäker risk. 

Rött risk. Grått ingen risk/oklassat. Källa: VISS (Vatteninformationssystem i Sverige). 
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Karta 2. Förslag åtgärder i åtgärdsprogram 2021 – 2027. Kartan visar förslag till åtgärder i VISS 2021 och 

framåt. Runda röda avser att åtgärder föreslås för att minska påverkan från små avlopp. Fyrkantiga runda 

avser motsvarande för avloppsreningsverk. Trekantiga avser uppströmsarbete avloppsreningsverk.  

Källa: VISS (Vatteninformationssystem i Sverige). 
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Förslag till åtgärdsprogram 2021 – 2027 

Kommunernas åtgärder med koppling till VA-planen sammanfattas nedan; 

1. Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn 

utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på de yt- och 

grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. 

Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen innehåller en plan för vattenanvändning i ett 

förändrat klimat. Utgångspunkten är den regionala vattenförsörjningsplanen. I följande planer 

ska vattenplaneringen kunna tillämpas: a) översikts- och detaljplaner, b) planer för dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten (VA-plan) och c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig 

verksamhet, små avlopp, vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk 

Åtgärden ska ske senast två år efter beslut och ska sedan uppdateras kontinuerligt. 

2. Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av a) miljöfarliga verksamheter, b) 

förorenade områden, c) jordbruk och annan verksamhet i syfte att följa miljökvalitetsnormerna. 

Detta innebär att kommunerna ska: 

• i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte följas. 

• i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa krav som behövs där det finns en risk att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av påverkan från verksamheten. 

• i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och 

åtgärder, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar 

vattenkvalitén genomförs de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten. 

Åtgärden och ska genomföras kontinuerligt 

Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar 

vattenkvalitén genomförs de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och 

grundvatten. 

Åtgärden och ska genomföras kontinuerligt 

3. Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt a) anordna skydd för allmänna och 

enskilda dricksvattentäkter, i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som försörjer fler än 

50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 / dygn b) göra en översyn av 

vattenskyddsområden som inrättats före införandet av miljöbalk och vattenskyddsområden där 

behov finns att revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att 

tillräckligt skydd uppnås c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över 

vattenskyddsområden d) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har 

tillstånd för vattenuttag. 
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Åtgärden ska genomföras i samarbete med Länsstyrelserna. Åtgärden ska ske senast tre år efter 

åtgärdsprogrammets fastställande. 

4. Kommunerna ska genomföra översikts- och detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt plan- 

och bygglag så att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. 

Kommunerna ska särskilt: a) tydliggöra att miljökvalitetsnormerna för vatten är bindande och ska 

ligga till grund för planer och beslut, b) bevaka att lokala prioriteringar följer de aktuella 

planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå inklusive skydd och restaurering av 

kustnära miljöer på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas, c) bevaka att 

de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i översiktsplanen 

Åtgärden ska hänvisa till Vatteninformationssystem Sverige (VISS), som planeringsunderlag. Åtgärden 

behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. 

Åtgärden bör även samverkas med berörda kommuner inom avrinningsområdet. Åtgärden ska påbörjas 

omgående och genomföras kontinuerligt 

5. Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-

plan) och genomföra åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. 

Denna ska bland annat innehålla: a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status eventuellt 

påverkas av vatten- och avloppshanteringen i kommunen b) en riskanalys för de 

vattenförekomster som riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna. 

Samverkan sker med berörd länsstyrelse. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras  

kontinuerligt. 
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3.8 Länsstyrelsen Dalarna 
Länsstyrelsen har dessutom tagit fram en vattenförsörjningsplan och under 2014 utgavs PM 2014:01 

”Utvärdering av grundvattenundersökningar samt förslag till regional miljöövervakning av 

grundvatten i Dalarna”. Vattenförsörjningsplanen anger en beskrivning av vattenförsörjningen i 

Dalarna och ger också förslag på prioriterade åtgärder. Den senare rapporten anger status på 

grundvatten med förslag på framtida miljöövervakning.  

Länsstyrelsen har också publicerat “Bebyggda områden med eventuellt behov av allmänna 

vattentjänster”, 2020:03. Rapporten har tagits fram för att vara ett stöd för kommunerna i deras 

långsiktiga vatten- och avloppsplanering och i utvecklingen av VA-planer. 

3.9 Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet1 som bland annat arbetar för 

bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, hav och vattendrag. HaV ska verka för att 

samtliga 16 miljökvalitetsmål nås med särskilt ansvar för att samordna uppföljningen av de tre 

miljömålen "Ingen övergödning", "Levande sjöar och vattendrag" och "Hav i balans samt levande 

kust och skärgård". De har bland annat tagit över ansvaret för enskilda avlopp från 

Naturvårdsverket2. 

En del i detta är att utforma och ge råd om enskilda avlopp och det pågår ett arbete som avser att 

förnya föreskrifter och råd i området som ska stödja miljökontorens arbete med prioriteringar av 

miljötillsynen och underlätta kostnadseffektiva och miljöanpassade lösningar.  

  

                                                                 

1 Bildades 1 juli 2011 
2 NV har kvar ansvar för avloppsanläggningar > 200 personer och avloppsslam 
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4. Samhällsutveckling 

År 2020 hade Orsa kommun 6877 invånare.  

Befolkningens utveckling och framtida prognos framgår nedan 

Invånare År 1970 År 1980 År 1990 År 2000 År 2010 År 2020 

Kommunen 6917 7354 7351 6986 6922 6877 

 

I befolkningsstatistik i delar av Orsa framgår det av tillgängliga uppgifter följande åren 1993–2006 

(byar > 20 personer): 

 Tillväxt hade skett i centrum, Viborg, Vångsgärde, Holen, Lisselhed och Orsbleck  

 Betydande minskning (>20 %) hade skett i Kallmora, Åberga, Nederberga-Björken, 

Kallholen, Heden, Hornberga, Bjus och Sundbäck.  

Sammanfattningsvis minskar befolkningen sedan 1980 och den största procentuella minskningen 

hade skett på landsbygd, särskilt i byarna nordost om Orsa. I södra Orsa hade tillväxt skett.  

Orsa påverkas liksom många andra kommuner av att fler väljer att bosätta sig i städer och tätorter. 

Tillsammans med en åldrande befolkning medför det att planering av den framtida 

samhällsutvecklingen kräver särskild omsorg. Befolkningen minskar successivt, även om takten 

avtagit. Orsaken är främst att det dör fler än det föds och att andelen äldre är avsevärt högre än 

riket i övrigt. Andelen förväntas öka. Utvecklingen i många av Orsas byar kan förväntas följa 

mönstret med en minskande och åldrande befolkning. För VA-försörjningen innebär detta dels 

minskande förbrukning, dels ett mer utsatt ekonomiskt läge. Det bör också övervägas om en mer 

utvecklad VA-försörjning kan stimulera till att utvecklingen vänder mot ökad inflyttning.     

I områden med positiv samhällsutveckling och nyproduktion (t.ex. Grönklitt och södra Orsa) är en 

modern och väl utvecklad VA-försörjning viktig och detsamma i områden där kommunen avser att 

stimulera tillväxt med kommunal infrastruktur (kommunikationer, IT, etc.) i övrigt.  

Som en del i översiktsplanen kommer lämpliga områden för strandnära bebyggelse att anges (LIS 

områden). I Orsa pekas bland annat västsluttningen ner mot Orsasjön ut som lämplig för ett större 

antal tomter med möjlighet till förskola och småbåtshamn. 

Särskilt viktigt att beakta är Orsas höga ambition att upprätthålla en levande landsbygd med god 

livskvalitet och ett tryggt boende. 

Samverkan med Mora kommun är viktig att utveckla vidare, inte minst avseende VA-planering 

kopplat till kommungränserna på båda sidor Orsa sjön.  
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5. Klimat 

Klimatförändringarna kan föra med sig ändrade grundvattennivåer, torrperioder, längre 

regnperioder och extrema regn. En följd av dessa förändringar kan vara sämre kvalitet på grund- och 

ytvatten och att avloppsrening i markinfiltrationer försvåras samt att tåligheten i olika recipienter 

förändras. I framtiden kommer dagvattenhanteringen behöva ta höjd för 5- eller 10 års regn vilket är 

högre flöden än dagens dagvattensystem dimensionerats för. Det innebär att man i den fysiska 

planeringen kommer att behöva säkerställa ytor för fördröjning av dagvatten eftersom det 

utbyggda systemet annars kommer att bli flaskhalsar och leda till översvämningar i stadsmiljön. 

I Orsa bedöms de främsta utmaningarna på grund av klimatförändringar vara avledning och 

fördröjning av dagvatten samt markavvattning. 

6. Kommunal VA försörjning 

I Orsa kommun sköter och administrerar NODAVA AB den allmänna Va-anläggningen åt ägaren och 

huvudmannen Orsa Vatten och Avfall AB. 

Den allmänna Va-anläggningen lyder under lagen om allmänna vattentjänster vilket ställer särskilda 

krav på att upprätthålla en god VA-standard. I Orsa finns allmän VA-försörjning i Orsa samhälle, 

Grönklitt, Fryksås, Torsmo och Skattungbyn (avlopp).  

Ledningsnätet är gammalt och behöver förnyas. Stora delar av vatten och avloppsanläggningarna i 

Orsa kommun byggdes under perioden 1950 – 1980. Detta innebär att stora delar av ledningsnätet 

är 40 – 60 år gammalt. Återanskaffningsvärdet enbart avseende ledningsnätet bedöms till ca 450 

miljoner kronor.  

I Sverige är medeltalet de senaste 5 åren (2015–2019) ca 250 års reinvesteringstid för 

vattenledningsnät och 200 år för spillvattennät3. I Orsa är dessa avsevärt längre (> 200 år) för samma 

tidsperiod.  

Det långsiktiga förnyelsebehovet kan beskrivas av statistiska modeller, och för Orsas 

avloppsledningsnät ser det ut som följer: 

 

                                                                 

3 VASS, Svenskt Vatten 
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Förnyelsebehoven beskriver de övergripande, taxepåverkande, långsiktiga förändringarna utifrån 

Orsas nuvarande förutsättningar. Av modellen kan man dra slutsatsen att förnyelsetakten kommer 

att behöva öka i framtiden och därmed också tas höjd för i det långsiktiga budgetarbetet. 

En stor del (ca 60 %) av inkommande vatten till reningsverken är inte spillvatten. Felkopplingar på 

fastigheter och inläckage i gamla ledningar gör att stora mängder vatten (dagvatten, 

dräneringsvatten) når reningsverken. Arbetet med att minska andelen ovidkommande vatten pågår 

i kommunen. Av slammet tillverkas anläggningsjordar. 

Energianvändning inom den allmänna VA försörjningen uppgår till ca 1500 MWh/år.  

Dagvatten från städer och samlad bebyggelse har historiskt sett avletts samlat i ledningar. Det har 

visat sig att även dagvatten har påverkan på sin omgivning både vad gäller föroreningar och 

näringsämnen. Genom att dagvatten hitintills oftast har letts i ledningar till en samlad 

utsläppspunkt kan det uppstå höga halter och stora flöden till ett ibland litet och känsligt 

vattendrag. Stora flöden påverkar genom att de kan medföra översvämningar och erosion.  

Främst de centrala delarna av Orsa har ett allmänt dagvattensystem utbyggt. Generellt eftersträvas 

LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) och en hållbar dagvattenhantering vid planering i 

dagsläget. Detta innebär att avrinningen av dagvatten fördröjs och ska efterlikna vattnets naturliga 

förlopp.  

I bilaga 1 och 2 framgår översiktskarta och fakta över verksamhetsområden för vatten, spill- 

respektive dagvatten i kommunen.  

I Orsa bedöms de främsta utmaningarna inom den allmänna anläggningen vara följande; 

 Huvudvattentäkten vid Boggas kan ha svårt att klara nyanslutningar av större omfattning på 

grund av dess effekter på grundvattenförhållandena i området.  

 Vattenförsörjningen i Grönklitt har svårt att klara ökad expansion och har redan med 

nuvarande förhållanden återkommande kvalitetsproblem (kemiskt) 

 Spillvattennätet har relativt lågt inläckage men ökade reinvesteringar kommer krävas även 

här.  
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 Vid eventuell anslutning av ny bebyggelse till den allmänna anläggningen i Orsa samhälle 

kan det behövas särskild utredning om ledningsnätets kapacitet i samhället. 

 Avloppsvattenreningen i Grönklitt är ansträngd med en liten recipient och det kan medföra 

begränsningar för den framtida utvecklingen i Grönklitt.  

 Avloppsreningsverket i Bunk bedöms ha kapacitet för ytterligare anslutningar. Vid större 

utbyggnader eller anslutning av Grönklitt behöver dock biosteget kapacitet ökas. 

 Skapa kretsloppsanpassning av näringsämnen i slam och avlopp. Utredning behöver göras 

för att finna en långsiktig strategi för hantering och avsättning av slam. Inväntar tydligare 

förutsättningar i regelverk och avsättningsfrågor 

 Dagvattenstrategi och recipientanalys bör utredas liksom behov av bildande av 

verksamhetsområden för dagvatten. Nuvarande verksamhetsområden innefattar avlopp 

som inkl. både spillvatten och dagvatten.  

7. Enskild VA försörjning 

I Orsa svarar gemensamma vattenledningsföreningar för ca 32 % av dricksvattenförsörjningen samt 

enskilda anläggningar för ca 16 % av Orsas befolkning. Totalt nästan 50 %., vilket är i förhållande till 

andra kommuner en mycket hög andel. 

Sammanlagt finns det 23 vattenledningsföreningar i kommunen, varav 7 stycken lyder under 

livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (>10 m3/dygn, > 50 personer). Övriga 

vattenledningsföreningar och de enskilda brunnarna lyder under Livsmedelsverkets allmänna råd. 

För majoriteten av dessa är kvaliteten okänd. I bilaga 3 framgår av kommunen kända vatten- och 

avloppsföreningar. 

Syftet med rening av spillvatten är dels att förhindra smittspridning och utsläpp av oönskade ämnen 

till grundvatten och ytvatten, dels att reducera de näringsämnen som finns i spillvattnet. 

Både enskilda och allmänna avloppsanläggningar lyder under miljöbalken. Spillvattenreningsverken 

i allmän regi har utsläppsvillkor på bl.a. näringsämnen.  

Ca 30 % av hushållen har enskilda avlopp. Det finns två enskilda gemensamma anläggningar som är 

dimensionerade för ca 150 personer. I övrigt består Orsas avloppsförsörjning av ca 1200-1300 

enskilda anläggningar.   

Under 2014 genomfördes en enkätundersökning till samtliga fastighetsägare utanför den allmänna 

vatten- och avloppsanläggningen. Enkäten avsåg att ge invånare möjlighet att svara på hur de ser på 

sin nuvarande och framtida vatten- och avloppsförsörjning. Enkäten påvisade att den helt 

dominerande delen av fastighetsägarna utanför allmänt verksamhetsområde vill ha kvar sin 

nuvarande enskilda va-lösning.  

I Orsa bedöms de främsta utmaningarna utanför den allmänna anläggningen vara: 

 Många av de enskilda vatten- och avloppsanläggningarna kommer att behöva åtgärdas för 

att klara nuvarande och kommande krav. Det kommer att innebära ökade ansträngningar på 

enskilda och föreningar samt ökade kostnader som i många fall kan vara svåra att motivera 

och hantera för den enskilde.  
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 Förutsättningarna i byarna är skilda med olika bebyggelsestruktur (permanenthus, 

fritidshus), husstandard (nyare/äldre) och utveckling (inflyttning, utflyttning).  

 Vattenföreningarna har ofta otydlig juridisk status, vilket kan försvåra ärendehantering 

inom föreningar och mellan förening/enskilda och kommun/NODAVA.   

 Det bedöms vara viktigt att belysa alternativen för att utveckla VA-försörjningen och skapa 

dialog mellan invånare, politiker, miljökontor, plankontor och NODAVA för att finna 

lösningar som klarar kraven utifrån förutsättningarna i de olika byarna.  

 Enskilda vattentäkter har som regel dåligt skydd och det kan finnas behov av att stärka 

skyddet genom lokala hälsoskyddsföreskrifter.  

8. Prioriteringsgrunder utbyggnad allmän VA försörjning 

Bedömningar om vilka områden som föreslås erhålla allmän VA försörjning sker utifrån behov och 

möjligheter enligt följande riktlinjer;  

Bedömning om behoven ur hälso- och miljösynpunkt att förbättra vatten- och avloppssituationen i 

området. Behoven bedöms utifrån;  

Behov Stort behov Måttligt behov Litet behov Vikt 

Antal fastigheter >30 20-30 <20 0,2 

Andel fritidshus 

och nyttjandegrad 

<30 % fritidshus 30-70 % fritidshus 

>70 % fritidshus med 

hög nyttjandegrad 

>70 % fritidshus med 

låg/måttlig 

nyttjandegrad 

0,1 

Bebyggelse-

utveckling 

Högt tryck på 

nybebyggelse/ 

permanentboende 

Måttligt tryck på 

nybebyggelse/ 

permanentboende 

Litet tryck på 

nybebyggelse/ 

permanentboende 

0,1 

Dricksvatten 

(kvalitet, 

kvantitet, 

föroreningsrisk) 

Dåliga förutsättningar Måttliga 

förutsättningar 

Bra förutsättningar.  0,3 

Recipient/ 

naturmiljö 

Stor känslighet Måttlig känslighet Liten känslighet 0,1 

Utsläpp 

avloppsvatten 

Svåra förutsättningar 

att ordna enskilt 

avlopp. 

Dåliga 

markförhållanden 

(genomsläpplig mark 

eller täta jordar) eller 

problem med högt 

grund- eller ytvatten. 

Mindre goda 

förutsättningar att 

ordna enskilt avlopp. 

Mindre bra 

markförhållanden 

eller problem med 

högt grund- eller 

ytvatten. Enskilt 

vatten eller små 

fastigheter. 

Goda förutsättningar 

att ordna enskilt 

avlopp. 

Bra 

markförhållanden 

och inga problem 

med högt grund- 

eller ytvatten. Stora 

fastigheter och gles 

bebyggelse. 

0,2 
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Enskilt vatten eller 

små fastigheter.  

 

Bedömningen av möjligheter sker utifrån följande; 

Behov Dåliga möjligheter Måttliga 

möjligheter 

Goda möjligheter Vikt 

Anläggningskostnad 

för att ansluta 

området 

Kostnaden blir 

mycket högre än 

ordinarie 

anläggningsavgift 

Kostnaden blir 

högre än ordinarie 

anläggningsavgift 

Kostnaden täcks av 

ordinarie 

anläggningsavgift 

0,7 

Samordningsvinster Det finns små eller 

inga förutsättningar 

Det finns vissa 

förutsättningar 

Det finns goda 

förutsättningar 

0,3 

 

Det finns mer detaljerade kriterier framtagna för bedömningen av enskilda parametrar.  

Vikt ska ses för behov respektive möjligheter var för sig. Gällande behov bedöms således 

dricksvatten vara den enskilt viktigaste parametern. Inom möjligheter kostnader utbyggnad.  

I bilaga 6 framgår diagram över utfallet av bedömningen för de olika områdena.  

Med utgångspunkt från målsättningar i VA policyn ska en samlad bedömning ske av vilka områden 

som föreslås erhålla allmän VA försörjning och dess prioritetsordning uppdelad i följande 

tidsintervall;  

I VA planen framgår resultatet av denna samlade bedömning. 

9. Ekonomi 

9.1 Allmänt VA 
Va-taxan antas av kommunfullmäktige men tas fram av VA-huvudmannen. Taxan ska vara baserad 

på det behov som finns i kommunen.  

Avgifterna består dels av en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en 

engångsavgift för att ordna (ansluta) allmän VA försörjning. Brukningsavgiften är en löpande avgift 

som ska täcka de årliga kostnaderna för att driva den allmänna VA försörjningen. 

Generellt i Sverige ligger avgifterna för lågt, vilket fler och fler kommuner upptäcker. Att avgifterna 

är låga beror mycket på historiken. När den största utbyggnaden av VA gjordes under 50- 70-talen 

fanns det stora statliga bidrag. Att avgiften är för låg visar sig när områden som faller under § 6 LAV 

ska byggas ut men att avgiften inte räcker till för kostnaden.  

VA taxor 2021 redovisas i tabell nedan: 
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Anläggningstaxa 20214, tkr
(inkl. moms)

Mora Orsa Älvdalen Dalarna
medel

Sverige
medel

V at ten och avlopp villa,
(typhus A)

188 207 172 191 156

Brukningstaxa 20215, kr (inkl.
moms)

Orsa Mora Älvdalen Dalarna
medel

Sverige
medel

V at ten och avlopp villa, (t yphus A) 9820 6675 9235 8563 8223

Särtaxa6 är en egen taxa för en del av ett verksamhetsområde inom kommunen. Taxan ska tas ut om
vattentjänsterna för viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför
kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet.

4 Avrundat närmaste 100 kr
5 Avrundat närmaste 10 kr
6 Särtaxa kan tas ut enligt LAV 31 §.
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9.2 Utanför allmänt VA 
I föreningar uttas normalt en årlig avgift men vid vissa tillfällen kan föreningen besluta om enskilda 

insatser, exempelvis vid större investeringar. Den årliga avgiften är normalt avsevärt lägre än 

brukningsavgiften i den allmänna VA verksamheten. 

9.3 Kostnader för VA-utbyggnad 
Kostnader för VA utbyggnad till allmän VA-anläggning finansieras främst via anläggningsavgifter 

men kan också finansieras på annat sätt (externa lån som finansieras via brukningstaxa, 

skattemedel, exploateringsmedel). 

I förarbetena till vattentjänstlagen anges att anläggningsavgifterna avser ordnandet av allmän VA 

försörjning och att avgiften ska täcka fastighetens andel.  

Brukningsavgifterna ska normalt täcka drift- och underhållskostnader. Det har ansetts möjligt att 

täcka även viss del av utbyggnadskostnaderna med brukningsavgifter genom att dessa täcker de 

kapitalkostnader som uppstår via t.ex. externa lån. 

Kostnaderna för utbyggnad beror på många faktorer såsom markförhållanden, bebyggelsestruktur, 

närhet allmän anslutning, topografi, etc. Vid utbyggnad i byar i Orsa kommun bedöms 

genomsnittlig utbyggnadskostnad uppgå till storleksordningen 300 tkr per fastighet (exkl. moms).  

Vid anslutning av enskilda fastigheter nära allmänt VA kan kostnaden vara lägre. Dessa kostnader 

avser framdragning till förbindelsepunkt vid fastighetsgräns eller annan överenskommen plats. För 

fastighetsägaren tillkommer kostnader på egen fastighet (ledning på tomt, anslutning i hus, etc.) 

som beroende på respektive situation bedöms vara kring 100-200tkr (inkl. moms).  

Såväl genomsnittlig utbyggnadskostnad som kostnader på fastighet ska ses som riktlinjer där 

avvikelser i enskilda fall naturligtvis kan förekomma beroende på lokala förhållanden.  
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Bilaga 1. Karta över vatten- och avloppsförsörjning 

Vatten 
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Avlopp

De gulmarkerade områdena p å kartan motsvarar det allmänna verksamhetsområdet i Orsa kommun
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Bilaga 2. Fakta allmän VA verksamhet 

Vattenverk Boggas Grönklitt Torsmo 

Typ av vattentäkt Grundvatten naturlig Grundvatten naturlig Grundvatten naturlig 

Tillstånd enligt vattendom m3/d  2500  Saknas Saknas 

Vattenskyddsområde sedan 2008-08-08 2000-08-08 2008-08-08 

Antal anslutna inkl fritidsboende* 6000 3300 60 

Vattenproduktion m³/dygn (år 2020)  1162  131 3 

Kapacitet m³/dygn 3400 648 4 

Reservvattentäkt Nej Nej Nej 

 

Avloppsrenings-

anläggning 

Orsa (Bunk) Grönklitt Fryksås Torsmobron Vångsgärde Skattungbyn 

Typ Mekanisk-kemisk-

biologisk 

Mekanisk-kemisk--

biologisk 

Slamavskiljning-

fällningsdamm 

Slamavskiljning-

infiltration 

“mini- 

 reningsverk” 

“mini- 

 reningsverk” 

Dim (pe) 10000 4700 bäddar 200 200 40 75 

Belastning Max gvb 8400 3300 bäddar 80 fritidshus och 68 

hotellbäddar 

Extensivt nyttjat 

fritidsområde, (ca 

42 bäddar) 

14 personer + 2 

fritidshus 

34 folkbokförda 

samt sklola/dagis 

om 36 uppskattade 

människor) 

Status Under ombyggnad 

/förnyade tillstånd 

Ojämn belastning, 

utredning pågår 

Kan komma att 

lösas med Grönklitt 

Mycket låg 

belastning 

Relativt nytt verk Relativt nytt verk 
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Bilaga 3. Föreningar enskild VA försörjning 

Vatten 

Förening Antal anslutna Vattentäkt Behandling 

Större vattenledningsföreningar (>50 pers/10 m3/dygn) 

Hansjö ca 1000 

personer 

Borrade brunnar Luftning  

Mässbacken - 

Björken 

ca 100 personer Borrad brunn - 

Stackmora ca 250 personer Borrad brunn och grävda brunnar UV-ljus 

pH-justering 

Skattungbyn ca 500 personer Borrade brunnar UV-ljus 

Flouridfilter 

Slättberg ca 170 personer Grävda (sand) brunnar UV-ljus 

pH-justering 

Sörmedsjön ca 330 personer Borrade brunnar UV-ljus, 

sandfilter 

pH-justering 

Oljonsbyn/ 

Stenberg 

ca 150 personer Borrade brunnar - 

Mindre vattenledningsföreningar (<50 pers/10 m3/dygn) 

Bjus  36 fastigheter Borrad brunn Luftning  

Bäcka 19 fastigheter Borrad brunn  

Hornberga 22 abonnenter Grävd brunn (källa)  

Kallmora norra 38 abonnenter Borrad och grävda brunnar 

(köllor) 

 

Kallmora södra 45 personer Borrad brunn Manganfilter 

Lindorna 9 fastigheter Grävd brunn (källa)  

Mickelvål 9 fastigheter Stötborrad brunn  

Nederberga-

Kallholen 

30 abonnenter Grävd brunn (källa) och borrad 

brunn 

 

Noppikoski 8 fastigheter Borrad brunn  

Näckådalen 19 fastigheter Grävd brunn (källa)  

Orsbleck 1 30 personer Grävd brunn (källa)  pH-justering 

Orsbleck 2 5 fastigheter Grävd och borrad brunn  
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Stenberg 30 fastigheter Borrad brunn UV-ljus 

pH-justering 

Torsmo 5 fastigheter Ingen uppgift  

Untorp 18 fastigheter Grävd brunn (källa)  

Åberga 40-50 personer Borrade brunnar  

 

Avlopp 

Anläggning Anslutna hushåll Typ av rening 

Bäcka avloppsanläggning 15 Mindre reningsverk 

Lindornas avloppsanläggning 35 Slamavskiljare, infiltrationdammar 

Orsbleck avloppsanläggning 12 Mindre reningsverk 
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Bilaga 4. EU Vattendirektiv 

I förslaget till förvaltningsplan redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i distriktet 

enligt den kartläggning och analys som Vattenmyndigheten har genomfört under de senaste åren. 

Dessutom redovisas de betydande påverkanstryck från mänsklig verksamhet som finns och vilka 

miljöproblem de orsakar. Utifrån dessa bedömningar föreslår Vattenmyndigheten mål för arbetet 

med att åtgärda denna påverkan, i form av miljökvalitetsnormer för distriktets samtliga 

vattenförekomster. För att se till att miljökvalitetsnormerna följs behöver myndigheter och 

kommuner sedan genomföra de åtgärder som framgår av Vattenmyndighetens förslag till 

åtgärdsprogram 2021–2027.  

Vattenmyndigheten bedömer att de största utmaningarna i distriktet från ett renodlat 

vattenmiljöperspektiv är följande:  

 påverkan i form av fysiska förändringar av sjöar och vattendrag,  

 storskalig påverkan från areella näringar, inklusive försurningspåverkan  

 effekterna på vattenmiljön av miljögifter från både pågående och historiska utsläpp,  

 dricksvattenförsörjningen behöver säkras,  

 påverkan från urbana, bebyggda miljöer och från kommande samhällsutbyggnad,  

 övergödning och näringsutarmning.  

Dricksvattenförsörjning 

De senaste årens torka har ökat vattenproducenternas intresse av att övervaka grundvattennivåer 

vid sina vattentäkter, men utvecklingen går långsamt. Svårigheten handlar främst om att se till att 

det finns tillräckliga vattenresurser för dricksvattenförsörjningens behov och att dessa bibehåller 

god kvalitet också i framtiden.  

Dricksvattenfrågorna blir allt viktigare att uppmärksamma. I distriktet finns stora brister i 

dricksvattenskyddet, och med pågående klimatförändringar är dessutom nya hot och utmaningar 

viktiga att förutse och planera för. Här blir frågor om kommunal samverkan, regional planering och 

en framsynt och omsorgsfull vattenförsörjningsplanering centrala. Uppströmsarbetet är av 

avgörande betydelse, och bör få betydligt större uppmärksamhet under kommande år. 

Övergödning och näringsutarmning 

Övergödningen av Östersjön är fortfarande mycket problematisk, och det finns tecken på att även 

kustnära områden i Bottenhavets vattendistrikt börjar påverkas alltmer av övergödning. En sådan 

utveckling måste motverkas så långt som möjligt. Ett fortsatt arbete med åtgärder och 

effektivisering av de stora utsläppskällorna som massabruken och fiskodlingar behöver göras de 

kommande åren. Frågor som vilka åtgärder som är lämpliga på vilka marker, hur avlopps- och 

dagvattenrening kan bli effektivare och hur internbelastning från fosfor och kväve kan minska i sjöar 

och kustvattenområden, är fortsatt viktiga att klarlägga och samverka kring i framtiden.  

I kartor nedan visas status på ett antal parametrar som är viktiga i en kommunal VA plan.  
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Vattenförekomster som riskerar att inte nå god status på grund av övergödning. 
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Bilaga 5. Vattenförsörjningsintressen 

 

Vattenförsörjningsintresse Orsa kommun, Länsstyrelsen PM 2014:01 ”Utvärdering av grundvattenundersökningar 

samt förslag till regional miljöövervakning av grundvatten i Dalarna”.  
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Vattenförsörjningsintresse Orsa kommun, Länsstyrelsen PM 2014:01 ”Utvärdering av grundvattenundersökningar 

samt förslag till regional miljöövervakning av grundvatten i Dalarna”.  
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Bilaga 6. Underlag prioritet utbyggnad  
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Bilaga 7. Ordlista 

Allmän Va-anläggning En Va-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över 

och som har ordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter 

enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 

 

Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 

 

Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

 

Enskild Va-anläggning En Va-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller 

avlopp som inte är eller ingår i en allmän Va-anläggning. 

 

Gemensamhetsanläggning En enskild Va-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller flera 

delägare gemensamt. 

 

LAV Lagen om allmänna vattentjänster. 

 

LAV 6§ om Kommunens 

skyldighet att ordna 

vattentjänster: 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 

behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 

sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall 

Kommunen: 

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten 

eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, 

tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-

anläggning. 

Orsa vatten och avfall AB Helägt av Orsa kommun. I detta bolag ligger ägandet av VA- och 

avfallsanläggningar.  

 

NODAVA AB Driftbolag samägt mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner 

med uppgift att sköta den allmänna VA anläggningen 

 

VA-anläggning En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av 

vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse. 

 

Verksamhetsområde Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har 

ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 06.09.2021    

6 (23) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 93 OK KS 2018/00876-44 

 

Plan för vatten och avlopp 2021-2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige fastställer VA-plan, plan för vatten och avlopp 2021-2025 

Sammanfattning av ärendet 
2016 skapade Orsa en strategisk och långsiktig vatten– och avloppsplan (VA-plan). VA-
planen är ett viktigt verktyg i kommunens arbete och ska revideras var fjärde år. Planen 
har sin utgångspunkt i Policy för vatten och avlopp, Översikt för vatten och avlopp, 
lagkrav samt lokala, regionala och nationella mål och visioner.  

Förslaget till VA-plan är en revidering av nuvarande VA-plan. De viktigare förslagen på 
ändring är att större hänsyn tas till Orsa kommuns samhällsutveckling och ekonomiska 
förutsättningar för VA-kollektivet, med tanke på den kommunala VA-anläggningens 
stora utmaningar. Det har bidragit till att södra Orsa inte föreslås byggas ut med 
kommunalt VA, istället föreslås utbyggnad ske i Stenberg som har likvärdiga behov, en 
tydlig efterfrågan och bättre ekonomiska möjligheter till utbyggnad (både vatten och 
avlopp). I nästa skede (efter 2025) föreslås VA-utbyggnad fortsätta upp i Oljonsbyn i 
första hand avseende avlopp. Områdets avgränsning och frågan om dricksvatten ska 
utredas under planperiod 2021 – 2025. Föreslagen utbyggnadsplan bedöms inte 
föranleda negativ påverkan på exploatering i södra Orsa då kommunalt VA kan 
utnyttjas för befintliga planer och det råder stor begränsning av exploatering på grund 
av olika skyddsintressen. Däremot bedöms samhällsutveckling i Stenberg-Oljonsbyn 
med omnejd gynnas. 

Dessutom läggs stor kraft på att utveckla kommunens vattenledningsföreningar som 
under överskådlig tid framöver kommer ha stor roll för vattenförsörjning inom 
kommunen. Skydd av alla större vattentäkter är redan initierat liksom en studiecirkel 
med företrädare för föreningar och berörda aktörer i kommunen i syfte att utveckla 
föreningarnas kort- och långsiktiga förmåga att upprätthålla och utveckla 
vattenförsörjningen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-08-17 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-06-02  
Plan för vatten och avlopp 2021–2025, daterad 2021-06-08  
Samrådsredogörelse 
Sammanställning Länsstyrelsens synpunkter med svar/ställningstaganden 2021 -06-23  
Översikt, vatten och avlopp  
Plan, vatten och avlopp 2017–2020 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  

Kommunfullmäktige fastställer VA-plan, plan för vatten och avlopp 2021-2025. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens utskott för strategi 

Sammanträdesdatum: 17.08.2021    
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 66 OK KS 2018/00876-44 

 

Plan för vatten och avlopp 2021–2025 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige fastställer VA-plan, plan för vatten och avlopp 2021-2025. 

Sammanfattning av ärendet 
2016 skapade Orsa en strategisk och långsiktig vatten– och avloppsplan (VA-plan). VA-
planen är ett viktigt verktyg i kommunens arbete och ska revideras var fjärde år. Planen 
har sin utgångspunkt i Policy för vatten och avlopp, Översikt för vatten och avlopp, 
lagkrav samt lokala, regionala och nationella mål och visioner. 

Förslaget till VA-plan är en revidering av nuvarande VA-plan. De viktigare förslagen på 
ändring är att större hänsyn tas till Orsa kommuns samhällsutveckling och ekonomiska 
förutsättningar för VA-kollektivet, med tanke på den kommunala VA-anläggningens 
stora utmaningar. Det har bidragit till att södra Orsa inte föreslås byggas ut med 
kommunalt VA, istället föreslås utbyggnad ske i Stenberg som har likvärdiga behov, en 
tydlig efterfrågan och bättre ekonomiska möjligheter till utbyggnad (både vatten och 
avlopp). I nästa skede (efter 2025) föreslås VA-utbyggnad fortsätta upp i Oljonsbyn i 
första hand avseende avlopp. Områdets avgränsning och frågan om dricksvatten ska 
utredas under planperiod 2021 – 2025. Föreslagen utbyggnadsplan bedöms inte 
föranleda negativ påverkan på exploatering i södra Orsa då kommunalt VA kan 
utnyttjas för befintliga planer och det råder stor begränsning av exploatering på grund 
av olika skyddsintressen. Däremot bedöms samhällsutveckling i Stenberg-Oljonsbyn 
med omnejd gynnas. 

Dessutom läggs stor kraft på att utveckla kommunens vattenledningsföreningar som 
under överskådlig tid framöver kommer ha stor roll för vattenförsörjning inom 
kommunen. Skydd av alla större vattentäkter är redan initierat liksom en studiecirkel 
med företrädare för föreningar och berörda aktörer i kommunen i syfte att utveckla 
föreningarnas kort- och långsiktiga förmåga att upprätthålla och utveckla 
vattenförsörjningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-06-02 
Plan för vatten och avlopp 2021–2025, daterad 2021-06-08  
Samrådsredogörelse  
Översikt, vatten och avlopp  
Plan, vatten och avlopp 2017–2020 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  
Kommunfullmäktige fastställer VA-plan, plan för vatten och avlopp 2021 - 2025. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 



63 Plan för vatten och avlopp 2021-2025 

 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 
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§ 93 OK KS 2018/00876-44 

 

Plan för vatten och avlopp 2021-2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige fastställer VA-plan, plan för vatten och avlopp 2021-2025 

Sammanfattning av ärendet 
2016 skapade Orsa en strategisk och långsiktig vatten– och avloppsplan (VA-plan). VA-
planen är ett viktigt verktyg i kommunens arbete och ska revideras var fjärde år. Planen 
har sin utgångspunkt i Policy för vatten och avlopp, Översikt för vatten och avlopp, 
lagkrav samt lokala, regionala och nationella mål och visioner.  

Förslaget till VA-plan är en revidering av nuvarande VA-plan. De viktigare förslagen på 
ändring är att större hänsyn tas till Orsa kommuns samhällsutveckling och ekonomiska 
förutsättningar för VA-kollektivet, med tanke på den kommunala VA-anläggningens 
stora utmaningar. Det har bidragit till att södra Orsa inte föreslås byggas ut med 
kommunalt VA, istället föreslås utbyggnad ske i Stenberg som har likvärdiga behov, en 
tydlig efterfrågan och bättre ekonomiska möjligheter till utbyggnad (både vatten och 
avlopp). I nästa skede (efter 2025) föreslås VA-utbyggnad fortsätta upp i Oljonsbyn i 
första hand avseende avlopp. Områdets avgränsning och frågan om dricksvatten ska 
utredas under planperiod 2021 – 2025. Föreslagen utbyggnadsplan bedöms inte 
föranleda negativ påverkan på exploatering i södra Orsa då kommunalt VA kan 
utnyttjas för befintliga planer och det råder stor begränsning av exploatering på grund 
av olika skyddsintressen. Däremot bedöms samhällsutveckling i Stenberg-Oljonsbyn 
med omnejd gynnas. 

Dessutom läggs stor kraft på att utveckla kommunens vattenledningsföreningar som 
under överskådlig tid framöver kommer ha stor roll för vattenförsörjning inom 
kommunen. Skydd av alla större vattentäkter är redan initierat liksom en studiecirkel 
med företrädare för föreningar och berörda aktörer i kommunen i syfte att utveckla 
föreningarnas kort- och långsiktiga förmåga att upprätthålla och utveckla 
vattenförsörjningen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021-08-17 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-06-02  
Plan för vatten och avlopp 2021–2025, daterad 2021-06-08  
Samrådsredogörelse 
Sammanställning Länsstyrelsens synpunkter med svar/ställningstaganden 2021 -06-23  
Översikt, vatten och avlopp  
Plan, vatten och avlopp 2017–2020 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:  

Kommunfullmäktige fastställer VA-plan, plan för vatten och avlopp 2021-2025. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 



64 Ny taxa från år 2022, Brandkåren Norra Dalarna - OK KS 2021/00254-2 Ny taxa från år 2022, Brandkåren Norra Dalarna : Ny taxa från år 2022, Brandkåren Norra Dalarna 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2021-07-06 

Dokument nr: OK KS 2021/00254-2, 044 
 

1(1) 

 
    
 

Kommunstyrelsen 

 

Ny taxa från år 2022, Brandkåren Norra Dalarna 
         

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för Brandkåren Norra Dalarna har indexuppräknats enligt prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV). I övrigt följer Brandkåren Norra Dalarna de 
prislistor som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Brandskyddsföreningens restvärderäddning (RVR). 
 
Gällande Taxan för ”årlig avgift direktkoppling till BRAND” har den höjts enligt PKV 
samt 600 kr/år. Höjningen på 600 kr/år beror på att tjänsten för larmöverföring till 
SOS har upphört att gälla och för att säkerställa en kvalitetssäkrad larmöverföring tar 
SOS ut en kostnad motsvarande 600 kr/år. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny taxa daterad 2021-05-13 

Förslag till beslut 
Strategiutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget om ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna.  

Sändlista 
BRAND 
 
 
Marie Ehlin 
Kommunchef 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
BRAND - Direktionen Brandkåren Norra 
Dalarna 
Sammanträdesdatum: 20.05.2021    
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 13 RF BRAND 2021/00015-2 

 

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 

Beslut 
1. Direktionen beslutar att godkänna förslag till ny taxa. 
2. Direktionen rekommenderar medlemskommunernas fullmäktige att fatta 

beslut om ny taxa enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för Brandkåren Norra Dalarna har indexuppräknats enligt prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV). I övrigt följer Brandkåren Norra Dalarna de 
prislistor som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Brandskyddsföreningens restvärderäddning (RVR). 
 
Gällande Taxan för ”årlig avgift direktkoppling till BRAND” har den höjts enligt PKV 
samt 600 kr/år. Höjningen på 600 kr/år beror på att tjänsten för larmöverföring till 
SOS har upphört att gälla och för att säkerställa en kvalitetssäkrad larmöverföring tar 
SOS ut en kostnad motsvarande 600 kr/år. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny taxa daterad 2021-05-13 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att godkänna förslag till ny taxa. 
2. Direktionen rekommenderar medlemskommunernas fullmäktige att fatta 

beslut om ny taxa enligt förslag. 

Sändlista 
Medlemskommuner 
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TAXA   

Brandkåren 
Norra Dalarna
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Sida 2(7) 
2021-05-13 

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora 

 

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 
 
Fastställd:  
 
 
Diarienummer:   
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Sida 3(7) 

Brandkåren Norra Dalarna · M ä x v ä g e n  5 5  · 792 37 Mora 

Innehåll 

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna ....................................................................................................................... 4 

Förklaring till taxa ................................................................................................................................................... 6 
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Sida 4(7) 

Brandkåren Norra Dalarna · M ä x v ä g e n  5 5  · 792 37 Mora 

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 
Samtliga belopp är angivna exkl. moms och gäller fr.o.m. 2022-01-01. 
 

 Nuvarande taxa Förslag till ny taxa Kommentar 

Personal 

Personalkostnad ( kl. 07-16) 

vardagar 

597 kr 640 kr Enligt gällande RVR-
belopp. 

Personalkostnad (övrig tid) 896 kr 960 kr Enligt RVR-belopp 
förhöjd 50 %  

Hyra fordon och utrustning 

Brandfordon, maskinstege, 

hävare, specialfordon, 

tankbil (exkl. personal) 

474 kr/h 474 kr/h* Enligt MSB:s 
riktlinjer. 
(*angett i 2021 års 
nivå) 

Båt, fordon, motorsprutor 

(exkl. personal) 

316 kr/h 316 kr/h* Enligt MSB:s 
riktlinjer.  
(*angett i 2021 års 
nivå) 

Brandslang per längd 158 kr/dygn 158 kr/h* Enligt MSB:s 
riktlinjer varje år 
(*angett i 2021 års 
nivå) 

Brandredskapskontroll 

(tjänsteköp) 

  Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning tillsyn 

grundavgift 

1900 kr 1938 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Myndighetsutövning tillsyn 

timpris 

940 kr 959 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Myndighetsutövning 

tillstånd grundavgift 

1900 kr 1938 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Myndighetsutövning 

tillstånd timpris 

940 kr 959 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 
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 Nuvarande taxa Förslag till ny taxa Kommentar 

Utbildning 

Kommunintern utbildning 

(HLR) 

250 kr per person Ingår i medlemsbidrag Avser ej kommunala 
bolag 

Kommunintern utbildning 

brandskydd 

Ingår i medlemsbidrag Ingår i medlemsbidrag Avser ej kommunala 
bolag 

Övrig uppdragsutbildning 

för kommunanställda 

1000 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad för 
personal och ev. 
material) 

1020 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

Räknas upp årligen 
enligt PKV 

Normal 

uppdragsutbildning för 

extern (t. ex. HLR, 

brandskydd m.m.) 

800 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad för 
personal och ev. 
material) 

816 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

Räknas upp årligen 
enligt PKV 

Övrig uppdragsutbildning 

för extern (t. ex. SBA, mer 

omfattande utbildning 

etc.) 

2600 kr/deltagare 
(tillkommer kostnad för 
personal och ev. 
material) 

2652 kr/deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

Räknas upp årligen 
enligt PKV 

Larmhantering automatiska larm 

Anslutningsavgift engång 2000 kr 2040 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Årlig avgift direktkoppling 

till BRAND 

3050 kr 3710 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. SOS har 
höjt avgiften för 
larmöverföring med 
600 kr/år. 

Årlig avgift via SOS alarm 1900 kr 1900 kr  

Årlig avgift mottagning 

inbrottslarm direkt till 

BRAND 

1650 kr 1683 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Årlig avgift per ytterligare 

larmbesked direkt till 

BRAND 

450 kr 459 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Kommunintern service 

larmanläggning  

  Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Automatlarm utryckning 6444 kr  6573 kr Avser två styrkor 1+4 
samt ett tungt 
brandfordon enligt 
RVR och MSB.  
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Övriga nödlägen 
Bärhjälp 1510 kr 1510 kr* Avser två brandmän 

samt ett fordon 
enligt RVR och MSB. 
(*angett i 2021 års 
nivå) 

Hissnödläge    Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Inbrottslarm   Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

 
 

Förklaring till taxa 
 

• Personal 

Personalkostnad avser kostnader för personal, kan exempelvis tillämpas vid 

efterbevakning av en brand, saneringsuppdrag och vissa utbildningar samt andra uppdrag 

som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor. Uppdateras enligt 

RVR-prislista varje år. När det är angett att nivån är angiven i 2020 års nivå innebär det att 

den ska revideras redan 2021, men att detta värde inte är känt för närvarande. 

 

• Hyra av fordon och utrustning 

Uthyrning av brandkårens fordon och utrustning genomförs enbart då det är nödvändigt, 

exempelvis i samband med efterbevakning av en brand, vissa utbildningar eller andra 

uppdrag som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor. Uthyrning av 

fordon kräver förare anställd av Brandkåren Norra Dalarna och debiteras enligt taxa för 

personal och ska godkännas av ansvarig chef. Uppdateras enligt MSB:s prislista 

(självkostnad) varje år. 

 

• Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning omfattar handläggning av ärenden och tillsyn enligt lag om skydd 

mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.  

 

• Utbildning 

Kommunintern brandskyddsutbildning och HLR ingår i kommunernas medlemsbidrag till 

Brandkåren Norra Dalarna, kommunala bolag har fortsatt möjlighet att köpa utbildning. 

Övrig uppdragsutbildning debiteras för faktisk personal- och materialkostnad, t.ex. 

utrymningsövningar m.m. samt en fastställd avgift per person. 
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• Larmhantering automatiska larm 

-Anslutningsavgift innebär en avgift för att skriva avtal med och lägga upp ett nytt objekt i 

brandkårens verksamhetssystem samt upprätta objektskort som insatsstöd. 

-Årliga avgifter omfattar kostnader för att brandkåren ska hålla mottagningsutrustning 

för automatiska brand- och inbrottslarm samt uppdatera objektskort, uppdatera 

information om nycklar, kontaktpersoner m.m. 

-Automatlarm utryckning innebär att objektet som larmat måste betala en avgift i 

händelse av att det automatiska brandlarmet utlöst utan att någon brand inträffat på 

objektet. Omfattar personal och fordonskostnader. 

 

• Övriga nödlägen 

Bärhjälp utförs till hemtjänsten vid behov, under förutsättning att brandkåren inte har 

några högre prioriterade ärenden samtidigt samt att beredskapen för larm inte åsidosätts. 

Avgiften baseras på utryckning med två brandmän och ett litet fordon. Uppdateras enligt 

RVR:s och MSB:s prislista varje år. 

 

• PKV avser prisindex för kommunal verksamhet och används av Sveriges kommuner och 

regioner, SKR för att beskriva den kommunala sektorns kostnadsutveckling.  
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§ 97 OK KS 2021/00254-2 

 

Ny taxa från år 2022, Brandkåren Norra Dalarna 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget om ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för Brandkåren Norra Dalarna har indexuppräknats enligt prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV). I övrigt följer Brandkåren Norra Dalarna de 
prislistor som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Brandskyddsföreningens restvärderäddning (RVR). 
 
Gällande Taxan för ”årlig avgift direktkoppling till BRAND” har den höjts enligt PKV 
samt 600 kr/år. Höjningen på 600 kr/år beror på att tjänsten för larmöverföring till 
SOS har upphört att gälla och för att säkerställa en kvalitetssäkrad larmöverföring tar 
SOS ut en kostnad motsvarande 600 kr/år. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021 -08-17 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-07-06 
Förslag till ny taxa daterad 2021-05-13 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget om ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna.  

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 97 OK KS 2021/00254-2 

 

Ny taxa från år 2022, Brandkåren Norra Dalarna 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget om ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för Brandkåren Norra Dalarna har indexuppräknats enligt prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV). I övrigt följer Brandkåren Norra Dalarna de 
prislistor som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Brandskyddsföreningens restvärderäddning (RVR). 
 
Gällande Taxan för ”årlig avgift direktkoppling till BRAND” har den höjts enligt PKV 
samt 600 kr/år. Höjningen på 600 kr/år beror på att tjänsten för larmöverföring till 
SOS har upphört att gälla och för att säkerställa en kvalitetssäkrad larmöverföring tar 
SOS ut en kostnad motsvarande 600 kr/år. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för strategi 2021 -08-17 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-07-06 
Förslag till ny taxa daterad 2021-05-13 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget om ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna.  

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Ny taxa från år 2022, Brandkåren Norra Dalarna 

Beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget om ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för Brandkåren Norra Dalarna har indexuppräknats enligt prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV). I övrigt följer Brandkåren Norra Dalarna de 
prislistor som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Brandskyddsföreningens restvärderäddning (RVR). 
 
Gällande Taxan för ”årlig avgift direktkoppling till BRAND” har den höjts enligt PKV 
samt 600 kr/år. Höjningen på 600 kr/år beror på att tjänsten för larmöverföring till 
SOS har upphört att gälla och för att säkerställa en kvalitetssäkrad larmöverföring tar 
SOS ut en kostnad motsvarande 600 kr/år. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kommunchef 2021-07-06 
Förslag till ny taxa daterad 2021-05-13 

Förslag till beslut 
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget om ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Verksamhetsområde samhälle  
Barbro Fischerström 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på motion om alkoholservering i kommunens lokaler 
 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår att ingen alkoholservering ska tillåtas i Orsa kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler där det förekommer barn- och ungdomsverksamhet. 
Verksamheten föreslår, efter samråd med kommunens alkoholhandläggare, att 
motionen ska avslås. 
 

Yttrande 

Serveringstillstånd 
All alkoholservering kräver serveringstillstånd. Serveringstillståndet, som innebär 
myndighetsutövning, beslutas av Orsa kommun. Både alkohollagen och kommunens 
egna riktlinjer är utformade och uppdaterade för att ta hänsyn till folkhälsoperspektivet 
och barnperspektivet. 
 
Det sker en omfattande prövning av den sökandes lämplighet, arrangemangets 
lämplighet och lokalens lämplighet. Om alla delar bedöms lämpliga får 
serveringstillstånd beviljas. Vidare finns regler och villkor som måste följas, och som 
också följs upp enligt tillsynsplan. Ett misskött serveringstillstånd återkallas.  
Serveringstillstånd beviljas inte till barn- och ungdomsverksamhet och endast mycket 
restriktivt till arrangemang där barn och unga är inblandade. Vid handläggningen av 
serveringstillstånd prövas därmed många av de punkter som motionen nämner. 
När det gäller barns och ungas exponering för alkohol ligger ansvaret i första hand på 
föräldrarna och deras kännedom om sina barn. Varken motionen eller detta yttrande 
behandlar barns och ungdomars utsatthet i hemmiljön, vilket kan ha nog så stor 
betydelse. 
 
Idrott eller underhållning 
Idrott och alkohol hör inte ihop, så heter det sedan gammalt. Men samhället förändras. 
Riksidrottsförbundet har till exempel inte längre några dokument eller riktlinjer som 
specifikt behandlar alkohol. Alkohol nämns i ett vidare begrepp tillsammans med 
droger och framförallt dopning, som idag har avsevärt större tyngd. Det är också 
alltmer accepterat att dricka alkohol i samhället som helhet, både i hemmet och i 
sociala sammanhang. 
 
Men när är idrott idrott, och när blir idrott underhållning? Den enkla gränsdragningen 
är större idrottsevenemang, som allsvenskan i fotboll eller SHL i hockey. Där 
förekommer alkoholförsäljning på varje arena i landet. Arrangemangen drar besökare 
från när och fjärran och genererar stora pengar i biljettintäkter. För länder, orter och 
regioner upplevs det som en seger om man får stå värd för stora idrottsevenemang, och 
i de orter som har ett lag i fotbollsallsvenskan eller SHL har idrottslagen ett stort  
marknadsföringsvärde. Men långt ner i seriesystemen, bland barn- och ungdomslagen, 
sker idrott som fritidsintresse. Utan publik och med kafeterian som enda intäktskälla. 
Här pågår ren barn- och ungdomsidrott, eller motionsidrott för vuxna. Att sälja alkohol 
i ett sådant sammanhang skulle kosta mer än det smakar för den arrangerande 
idrottsföreningen. 
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Att det är skillnad på fotbolls-VM och Pojkar 7 år är givet. Men exakt var gränsen går är 
inte lätt att säga. Är Orsa IK:s strävan att klättra från division 2 till division 1 det som 
gör att klubben kommer över gränsen? När blir nyttan av mediabevakning och 
biljettförsäljning tillräckligt stora för att även tillåta alkohol vid idrottsarrangemangen? 
Detta tar myndighetsutövningen ställning till när en eventuell ansökan om 
serveringstillstånd kommer in. Om prövningen visar att den sökande är lämplig, 
arrangemanget är lämpligt och lokalen är lämplig, samt att folkhälsan och 
barnperspektivet inte äventyras, fattas ett myndighetsbeslut.  
 
Förbud i vissa anläggningar 
Motionens ansats är att barn och ungdomar ska skyddas mot exponering för alkohol. 
För att klara detta föreslås att fritidsanläggningarna ska vara alkoholfri zon. Men 
fritidsanläggningarna har i Orsa även andra funktioner. Oftast används 
fritidsanläggningarna till idrott och barn- och ungdomsverksamhet, men till exempel 
har vi använt ishallen till företagsmässa. Det är positivt att vi kan använda hallarna 
även till andra ändamål och på så sätt öka nyttjandegraden. Det finns goda möjligheter 
att använda såväl utomhus- som inomhusanläggningar till konserter, 
besöksnäringsändamål och arrangemang som gynnar näringslivet. Kommunens hallar 
och anläggningar är de samlingslokalerna i Orsa som kan ta emot flest besökare och 
störst arrangemang. 
 
Ett beslut i motionens riktning enbart på grund av att lokalen är en fritidsanläggning 
kan innebära en begränsning för vilka arrangemang som läggs i Orsa. Återigen, varje 
arrangör måste söka serveringstillstånd om de vill servera alkohol, och om kommunens 
egen handläggning bedömer att ett tillstånd kan beviljas borde det beslutet vara 
tillräckligt. 
 
Motionens yrkande 
Socialdemokraterna yrkar att 

- Ingen alkoholservering tillåts i kommunens idrottsanläggningar och lokaler där 
det förekommer barn- och ungdomsverksamhet. 

- Föreningar som får kommunalt stöd inte får servera alkohol i kommunens 
anläggningar och lokaler. 

 
Den första satsen låser anläggningar och lokaler.  
Den andra satsen lägger en begränsning på föreningar som söker stöd hos kommunen. 
 
Ett bifall till den första satsen innebär att andra satsen inte har något ytterligare att 
tillföra. Lokalen är redan låst för alkoholservering. Ett avslag till den första satsen och 
ett bifall till den andra innebär att föreningar behandlas olika, beroende på hur de 
finansierar sin verksamhet. 
 
Kultur- och fritidschefens kommentar 
Jag har, i handläggningen av den här motionen, resonerat runt alkoholfrågor i 
allmänhet, olika idrotters, föreningars och arrangemangs förutsättningar och 
verkligheter. Mycket av verksamheten rör just barn och ungdomar, och i alla 
verksamheterna finns en stark vilja att göra uppväxten så bra som möjligt för barn och 
unga. Jag delar motionens andemening, att barn och ungdomar kan behöva skydd mot 
exponering för alkohol, men min bedömning är att ett bifall av motionen skulle få en 
liten effekt för barnen. Alkohol förekommer i samhället, och är lagligt att konsumera. I 
en god miljö med kloka vuxna kan barn och ungdomar få en sund inställning till 
alkohol. Tyvärr kommer alltför många barn och ungdomar även i Orsa att utsättas för 
alkoholens – och andra drogers – skadliga effekter, men det löser vi inte genom att 
lägga en generell begränsning enbart baserad på en viss typ av lokaler. Alkoholen hittar 
andra vägar.  
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I samband med den vardagliga verksamheten fungerar våra fritidsanläggningar som 
arenor för motionsidrott, barn- och ungdomsverksamhet. Där är jag trygg i att det inte 
förekommer någon alkohol. 

Beslutsunderlag 
Motion om alkoholservering i kommunala idrottsanläggningar 2021-05-21 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att den omfattande prövning 
som sker inför ett myndighetsbeslut om serveringstillstånd bedöms tillräcklig för att 
skydda barn och unga från alkoholexponering. 

Sändlista 
Utskottet för samhälle 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde samhälle 
 

 

 

Birgitta Bogren 
Chef VO Samhälle 
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§ 103 OK KS 2021/00208-2 

 

Svar på motion om alkoholservering i kommunens lokaler 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att den omfattande prövning 
som sker inför ett myndighetsbeslut om serveringstillstånd bedöms tillräcklig för att 
skydda barn och unga från alkoholexponering. 
 

Reservation  
Joakim Larsson (M), Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S), Olof Herko (S) 
och Tony Samuelsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Avstår från att delta i beslutet 
Bengt-Åke Svahn (KD) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i fullmäktige har lämnat en motion som gäller alkoholservering i 
kommunens lokaler. Motionen har två yrkanden där det första är att ingen 
alkoholservering tillåts i kommunens idrottsanläggningar och lokaler där det 
förekommer barn- och ungdomsverksamhet. Det andra yrkandet är att föreningar som 
får kommunalt stöd inte får servera alkohol i kommunens anläggningar och lokaler. 
 
Verksamhetsområde samhälle föreslår, efter samråd med kommunens 
alkoholhandläggare, att motionen ska avslås. I tjänsteutlåtandet framförs bland annat 
att fritidsanläggningarna i Orsa även har andra funktioner. Fritidsanläggningarna 
används oftast till idrott och barn- och ungdomsverksamhet, men även för andra 
evenemang som till exempel företagsmässan i ishallen. Det är positivt att kommunen 
kan använda hallarna även till andra ändamål och på så sätt öka nyttjandegraden. Ett 
beslut i motionens riktning enbart på grund av att lokalen är en fritidsanläggning kan 
innebära en begränsning för vilka arrangemang som läggs i Orsa. Varje arrangör måste 
söka serveringstillstånd om de vill servera alkohol och om kommunens egen 
handläggning bedömer att ett tillstånd kan beviljas borde det beslutet vara tillräckligt.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021 -08-24 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsenheten 2021-08-12 
Motion 2021-05-21 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att den omfattande prövning 
som sker inför ett myndighetsbeslut om serveringstillstånd bedöms tillräcklig för att 
skydda barn och unga från alkoholexponering. 
 

Yrkanden 
Magnus Bjurman (S) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på utskottet förslag och Magnus Bjurmans yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det förstnämnda. 
 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande 
ordning: ja-röst för utskottets förslag och nej-röst för Magnus Bjurmans yrkande. 
Omröstningen utfaller med sju ja-röster, fyra nej-röster och två som avstår enligt 
bilaga.  
 
Därmed finner ordförande att kommunsty relsen beslutar enligt utskottets förslag. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 103 OK KS 2021/00208-2 

 

Svar på motion om alkoholservering i kommunens lokaler 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att den omfattande prövning 
som sker inför ett myndighetsbeslut om serveringstillstånd bedöms tillräcklig för att 
skydda barn och unga från alkoholexponering. 
 

Reservation  
Joakim Larsson (M), Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings Friberg (S), Olof Herko (S) 
och Tony Samuelsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Avstår från att delta i beslutet 
Bengt-Åke Svahn (KD) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i fullmäktige har lämnat en motion som gäller alkoholservering i 
kommunens lokaler. Motionen har två yrkanden där det första är att ingen 
alkoholservering tillåts i kommunens idrottsanläggningar och lokaler där det 
förekommer barn- och ungdomsverksamhet. Det andra yrkandet är att föreningar som 
får kommunalt stöd inte får servera alkohol i kommunens anläggningar och lokaler. 
 
Verksamhetsområde samhälle föreslår, efter samråd med kommunens 
alkoholhandläggare, att motionen ska avslås. I tjänsteutlåtandet framförs bland annat 
att fritidsanläggningarna i Orsa även har andra funktioner. Fritidsanläggningarna 
används oftast till idrott och barn- och ungdomsverksamhet, men även för andra 
evenemang som till exempel företagsmässan i ishallen. Det är positivt att kommunen 
kan använda hallarna även till andra ändamål och på så sätt öka nyttjandegraden. Ett 
beslut i motionens riktning enbart på grund av att lokalen är en fritidsanläggning kan 
innebära en begränsning för vilka arrangemang som läggs i Orsa. Varje arrangör måste 
söka serveringstillstånd om de vill servera alkohol och om kommunens egen 
handläggning bedömer att ett tillstånd kan beviljas borde det beslutet vara tillräckligt.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag utskottet för samhälle 2021 -08-24 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsenheten 2021-08-12 
Motion 2021-05-21 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att den omfattande prövning 
som sker inför ett myndighetsbeslut om serveringstillstånd bedöms tillräcklig för att 
skydda barn och unga från alkoholexponering. 
 

Yrkanden 
Magnus Bjurman (S) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på utskottet förslag och Magnus Bjurmans yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det förstnämnda. 
 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner följande 
ordning: ja-röst för utskottets förslag och nej-röst för Magnus Bjurmans yrkande. 
Omröstningen utfaller med sju ja-röster, fyra nej-röster och två som avstår enligt 
bilaga.  
 
Därmed finner ordförande att kommunsty relsen beslutar enligt utskottets förslag. 
 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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  Närvaro- och omröstningslista 

  

  Kommunstyrelsen 2021-09-06 
  

Ledamot eller 
tjänstgörande ersättare 

   § 103 § § 

Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
 

Ja Nej Avstår 

 1. Susann Lindblad (C) 1 1         

 2. Håkan Yngström (C) 1 1         

 3. Aino Eurenius (C) 1 1         

 4. Jan Segerstedt (C), 
ersättare för Anders 
Hjärpsgård (C) 

1 1         

 5. Bengt-Åke Svahn (KD) 1   1       

6. Bo Konradsson (C), ersättare 

för Joep Meens (MP) 
1 1         

7. Magnus Bjurman (S) 1  1        

8. Olof Herko (S) ersättare 
för Hans-Göran Olsson (S) 

1  1        

9. Gunilla Elings Friberg (S) 1  1        

10. Tony Samuelsson (V), 
ersätter Anders Johansson (V) 

1  1        

11. Joakim Larsson (M) 
ersättare för Gunilla Frelin 
(M) 

1   1       

12. Lars Olov Simu (KD) 
ersättare för Bibi Andersson 
(SD) 

1 1         

13. Mikael Thalin (C) 1 1         

Summa 13 7 4 2       

 
 

Övriga närvarande Befattning Ärende nr 

Marie Ehlin Kommunchef  

Camilla Staberg Sekreterare  

 
 



65 Svar på motion om alkoholservering i kommunens lokaler - OK KS 2021/00208-3 Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens utskott för samhälles sammanträde den 2021-08-24 - Svar på motion om alkoholservering i kommunens lokaler : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens utskott för samhälles sammanträde den 2021-08-24 - Svar på motion om alkoholservering i kommunens lokaler 

 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens utskott för samhälle 

Sammanträdesdatum: 24.08.2021    

6 (13) 

 

  
  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 63 OK KS 2021/00208-2 

 

Svar på motion om alkoholservering i kommunens lokaler 

Beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att den omfattande prövning 
som sker inför ett myndighetsbeslut om serveringstillstånd bedöms tillräcklig för att 
skydda barn och unga från alkoholexponering. 
 

Reservation  
Magnus Bjurman reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår att ingen alkoholservering ska tillåtas i Orsa kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler där det förekommer barn- och ungdomsverksamhet. 
Verksamheten föreslår, efter samråd med kommunens alkoholhandläggare, att 
motionen ska avslås. 
 

Yttrande 

Serveringstillstånd 
All alkoholservering kräver serveringstillstånd. Serveringstillståndet, som innebär 
myndighetsutövning, beslutas av Orsa kommun. Både alkohollagen och kommunens 
egna riktlinjer är utformade och uppdaterade för att ta hänsyn till folkhälsoperspektivet 
och barnperspektivet. 
Det sker en omfattande prövning av den sökandes lämplighet, arrangemangets 
lämplighet och lokalens lämplighet. Om alla delar bedöms lämpliga får 
serveringstillstånd beviljas. Vidare finns regler och villkor som måste följas, och som 
också följs upp enligt tillsynsplan. Ett misskött serveringstillstånd återkallas.  
Serveringstillstånd beviljas inte till barn- och ungdomsverksamhet och endast mycket 
restriktivt till arrangemang där barn och unga är inblandade. Vid handläggningen av 
serveringstillstånd prövas därmed många av de punkter som motionen nämner. 
När det gäller barns och ungas exponering för alkohol ligger ansvaret i första hand på 
föräldrarna och deras kännedom om sina barn. Varken motionen eller detta yttrande 
behandlar barns och ungdomars utsatthet i hemmiljön, vilket kan ha nog så stor 
betydelse. 
 
Idrott eller underhållning 
Idrott och alkohol hör inte ihop, så heter det sedan gammalt. Men samhället förändras. 
Riksidrottsförbundet har till exempel inte längre några dokument eller riktlinjer som 
specifikt behandlar alkohol. Alkohol nämns i ett vidare begrepp tillsammans med 
droger och framförallt dopning, som idag har avsevärt större tyngd. Det är också 
alltmer accepterat att dricka alkohol i samhället som helhet, både i hemmet och i 
sociala sammanhang. 
Men när är idrott idrott, och när blir idrott underhållning? Den enkla gränsdragningen 
är större idrottsevenemang, som allsvenskan i fotboll eller SHL i hockey. Där 
förekommer alkoholförsäljning på varje arena i landet. Arrangemangen drar besökare 
från när och fjärran och genererar stora pengar i biljettintäkter. För länder, orter och 
regioner upplevs det som en seger om man får stå värd för stora idrottsevenemang, och 
i de orter som har ett lag i fotbollsallsvenskan eller SHL har idrottslagen ett stort 
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marknadsföringsvärde. Men långt ner i seriesystemen, bland barn- och ungdomslagen, 
sker idrott som fritidsintresse. Utan publik och med kafeterian som enda intäktskälla. 
Här pågår ren barn- och ungdomsidrott, eller motionsidrott för vuxna. Att sälja alkohol 
i ett sådant sammanhang skulle kosta mer än det smakar för den arrangerande 
idrottsföreningen. 
Att det är skillnad på fotbolls-VM och Pojkar 7 år är givet. Men exakt var gränsen går är 
inte lätt att säga. Är Orsa IK:s strävan att klättra från division 2 till division 1 det som 
gör att klubben kommer över gränsen? När blir nyttan av mediabevakning och 
biljettförsäljning tillräckligt stora för att även tillåta alkohol vid idrottsarrangemangen? 
Detta tar myndighetsutövningen ställning till när en eventuell ansökan om 
serveringstillstånd kommer in. Om prövningen visar att den sökande är lämplig, 
arrangemanget är lämpligt och lokalen är lämplig, samt att folkhälsan och 
barnperspektivet inte äventyras, fattas ett myndighetsbeslut.  
 
Förbud i vissa anläggningar 
Motionens ansats är att barn och ungdomar ska skyddas mot exponering för alkohol. 
För att klara detta föreslås att fritidsanläggningarna ska vara alkoholfri zon. Men 
fritidsanläggningarna har i Orsa även andra funktioner. Oftast används 
fritidsanläggningarna till idrott och barn- och ungdomsverksamhet, men till exempel 
har vi använt ishallen till företagsmässa. Det är positivt att vi kan använda hallarna 
även till andra ändamål och på så sätt öka nyttjandegraden. Det finns goda möjligheter 
att använda såväl utomhus- som inomhusanläggningar till konserter, 
besöksnäringsändamål och arrangemang som gynnar näringslivet. Kommunens hallar 
och anläggningar är de samlingslokalerna i Orsa som kan ta emot flest besökare och 
störst arrangemang. 
Ett beslut i motionens riktning enbart på grund av att lokalen är en fritidsanläggning 
kan innebära en begränsning för vilka arrangemang som läggs i Orsa. Återigen, varje 
arrangör måste söka serveringstillstånd om de vill servera alkohol, och om kommunens 
egen handläggning bedömer att ett tillstånd kan beviljas borde det beslutet vara 
tillräckligt. 
 
Motionens yrkande 
Socialdemokraterna yrkar 
Att ingen alkoholservering tillåts i kommunens idrottsanläggningar och 

lokaler där det förekommer barn- och ungdomsverksamhet 
Att föreningar som får kommunalt stöd inte får servera alkohol i 

kommunens anläggningar och lokaler 
 
Den första satsen låser anläggningar och lokaler.  
Den andra satsen lägger en begränsning på föreningar som söker stöd hos kommunen. 
 
Ett bifall till den första satsen innebär att andra satsen inte har något ytterligare att 
tillföra. Lokalen är redan låst för alkoholservering. 
Ett avslag till den första satsen och ett bifall till den andra innebär att föreningar 
behandlas olika, beroende på hur de finansierar sin verksamhet. 
 
Kultur- och fritidschefens kommentar 
Jag har, i handläggningen av den här motionen, resonerat runt alkoholfrågor i 
allmänhet, olika idrotters, föreningars och arrangemangs förutsättningar och 
verkligheter. Mycket av verksamheten rör just barn och ungdomar, och i alla 
verksamheterna finns en stark vilja att göra uppväxten så bra som möjligt för barn och 
unga. Jag delar motionens andemening, att barn och ungdomar kan behöva skydd mot 
exponering för alkohol, men min bedömning är att ett bifall av motionen skulle få en 
liten effekt för barnen. Alkohol förekommer i samhället, och är lagligt att konsumera. I 
en god miljö med kloka vuxna kan barn och ungdomar få en sund inställning till 
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alkohol. Tyvärr kommer alltför många barn och ungdomar även i Orsa att utsättas för 
alkoholens – och andra drogers – skadliga effekter, men det löser vi inte genom att 
lägga en generell begränsning enbart baserad på en viss typ av lokaler. Alkoholen hittar 
andra vägar.  
I samband med den vardagliga verksamheten fungerar våra fritidsanläggningar som 
arenor för motionsidrott, barn- och ungdomsverksamhet. Där är jag trygg i att det inte 
förekommer någon alkohol. 

Beslutsunderlag 
Motion om alkoholservering i kommunens lokaler. 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhälle föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att den omfattande prövning 
som sker inför ett myndighetsbeslut om serveringstillstånd bedöms tillräcklig för att 
skydda barn och unga från alkoholexponering. 
 

Yrkande 

Magnus Bjurman (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Leif Dahlfors (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Magnus Bjurmans yrkande och Leif Dahlfors 
yrkande och finner att utskottet beslutar enligt det sistnämnda. 
 

Sändlista 
- 
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Denna behandling '66 Besvarande av frågor och interpellationer' har inget tjänsteutlåtande. 
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    Orsa 2021-09-23 

 

 

 

 

Svar på interpellation från Joakim Larsson angående information om Orsas nya särskilda boende 

Slipstenen 

 

- Jag anser att det är viktigt med information till allmänheten i viktiga framtidsfrågor inklusive 

Slipstenen. 

- Visionen om Sveriges bästa invånardialog till år 2050 omfattar viktiga framtidsfrågor inklusive 

Slipstenen. 

- Jag anser att det är viktigt med information till såväl Kommunstyrelsen som 

Kommunfullmäktige i viktiga framtidsfrågor inklusive Slipstenen. 

 

Sedan kommunfullmäktige tog beslutet att gå vidare med bygget av Slipstenen har information och 

diskussion skett vid samtliga möten med såväl strategiutskottet som kommunstyrelsen. Vid 

tidpunkten för kommunfullmäktige i juni bedömde jag att det inte fanns relevant information att 

delge.  

Det vore intressant att veta vilken information interpellanten anser att kommunen skall gå ut med till 

allmänheten mitt under pågående berednings- och utredningsarbete. För mig är det viktigt att 

allmänheten får ta del av ett gediget och väl underbyggt material i detaljplaneprocessen. En process 

som i sig är ett exempel på en invånardialog. En saklig och objektiv diskussion kan man få först när 

alla fakta är på bordet.  

   

 

Mikael Thalin(C), Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 89 MK KS 2019/00175-18 

 

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd med tillhörande 
förvaltning 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avtalen och beslutar att ingå i en gemensam 

miljö- och byggnadsförvaltning från 1 september 2021 och i en gemensam 
miljö- och byggnadsnämnd från 1 januari 2023, vilka ersätter tidigare beslutade 
avtal mellan kommunerna. 

2. Kommundirektören uppdras underteckna avtalet för den gemensamma miljö- 
och byggnadsförvaltningen och kommunalrådet uppdras underteckna avtalet 
för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.   

3. Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun ska inleda det roterande 
ordförandeskapet. I övrigt fastställer kommunfullmäktige förslag till 
reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Mora och Orsa kommun har utrett om det är möjligt att samverka i en gemensam 
miljö- och byggnadsförvaltning. Kommunstyrelsen beslutade 6 oktober 2020 § 235 om 
ett inriktningsbeslut för arbete med en gemensam miljö- och byggnadsnämnd med 
tillhörande förvaltning. Underlaget för att kommunfullmäktige ska kunna ta beslut om 
gemensam nämnd och förvaltningen ska enligt beslutet presenteras våren 2021.  
 
Mora kommun har efter inriktningsbeslutet rekryterat en förvaltningschef för den 
tilltänkta förvaltningen som tillträder sin tjänst 3 maj 2021. Kommunerna har 
gemensamt tagit fram underlag för avtal och reglemente.  
 
Avtalen och reglemente följer samma upplägg som övriga gemensamma nämnder. 
Mora kommun är värdkommun, lokalisering och tillgänglighet ska vara säkerställd i 
båda kommunerna. Kostnadsfördelning ska fördelas efter befolkning. Avtal för 
gemensam förvaltning föreslås gälla från 1 september 2021 t.o.m. sista december 2022. 
Från och med 1 januari 2023 föreslås avtal om gemensam nämnd träda i kraft. 
 
Ansvar som idag ligger inom respektive förvaltning föreslås flyttas till den 
gemensamma förvaltningen och senare till den gemensamma nämnden. Från och med 
ikraftträdandet av gemensam nämnd föreslås också ansvaret för tillsyn, handläggning 
och beslut enligt alkohol- och tobakslagen överföras. Alkoholhandläggarna tillhör idag 
omsorgen i respektive kommun.  
 
Byggnadsnämnden och miljönämnden har beretts tillfälle att yttra sig på förslaget.  
 
Byggnadsnämnden i Mora har inkommit med ett yttrande från ordförandeberedningen 
med ett tillägg från förvaltningschefen. Ordförandeberedningen har bland annat lyft 
fram att en gemensam nämnd skulle förenkla nämndadministrationen, samtidigt som 
det poängteras att nämnden får fler ärenden att besluta om, ett ökat antal ledamöter, 
som med tiden föreslås kan minska. Det framförs en kritik att Mora endast ges en 
uddamandatsmajoritet och att ordförandeskapet inte borde rotera utan borde tillfalla 
Mora permanent. Förvaltningschefen ser att ett bildande av en gemensam nämnd 
förutsätts och om det inte sker bör inte tjänstemannaorganisationen heller ändras.  
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Miljönämnden är positiva till att en gemensam förvaltning bildas och ser att ärende-
processen kan bli mer effektiv och tydlig. Nämnden efterfrågar en behovsutredning för 
att säkerställa förvaltningens nya uppgifter inom alkoholtillsyn, tobak, sprängämnes-
prekursorer ges tillräckliga resurser. Nämnden anser även att det krävs en särskild 
utredning där konsekvenserna av en förändring av den politiska organisationen särskilt 
belyses. I övrigt har nämnden påpekat att reglementet behöver förenklas och att det i 
avtalet ska framgå att det är Orsa kommun som är värdkommun fram till dess 
sammanslagningen sker.  
 
Nämnderna har dessutom inkommit med en riskbedömning och handlingsplan som 
tagits fram gemensamt av förvaltningarna.  
Den gemensamma förvaltningen föreslås från 1 september 2021 och den gemensamma 
nämnden från 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsförvaltning mellan Mora och Orsa 
kommuner, daterat 2021-05-10 
Avtal mellan Mora och Orsa kommuner om samverkan i gemensam miljö- och 
byggnadsnämnd, daterat 2021-02-05  
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, daterat 2021-04-06 
Riskbedömning och handlingsplan vid ändring av verksamheten, daterad 2021-04-26 
Protokollsutdrag byggnadsnämndens yttrande 2021-04-19 § 42 (inkl. bilaga 1 och 2) 
Protokollsutdrag miljönämndens yttrande 2021-04-28 § 16 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtalen och beslutar att ingå i en gemensam 
miljö- och byggnadsförvaltning från 1 september 2021 och i en gemensam 
miljö- och byggnadsnämnd från 1 januari 2023, vilka ersätter tidigare beslutade 
avtal mellan kommunerna. 

2. Kommundirektören uppdras underteckna avtalet för den gemensamma miljö- 
och byggnadsförvaltningen och kommunalrådet uppdras underteckna avtalet 
för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden.   

3. Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun ska inleda det roterande 
ordförandeskapet. I övrigt fastställer kommunfullmäktige förslag till 
reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 

Yrkande 
Anna Hed (C), Malin Höglund (M), Göran Aronson (KD), Arne Grahn (M), Lennart 

Sohlberg (S) och Sven-Anders Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

till beslut.  

Pär Dalkvist (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut ska avslås.  

David Örnberg (V) yrkar att kommunerna ska ha var sin miljö- och byggnadsnämnd.  

Propositionsordning 
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag till beslut och på yrkande att kommunerna ska ha var sin 

miljö- och byggnadsnämnd, varvid det först nämnda förklaras bifallet.  

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut som förklaras 

bifallet.  



 Protokollsutdrag från Mora Kommunfullmäktige 2021-06-21 - Gemensam miljö- och byggnadsnämnd med tillhörande förvaltning - OK KS 2017/00422-31 Protokollsutdrag från Mora Kommunfullmäktige 2021-06-21 - Gemensam miljö- och byggnadsnämnd med tillhörande förvaltning : Protokollsutdrag från Mora Kommunfullmäktige 2021-06-21 - Gemensam miljö- och byggnadsnämnd med tillhörande förvaltning 

 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 2018-2021 
Sammanträdesdatum: 21.06.2021    

38 
(60) 

 

  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Reservation 
David Örnberg (V) och Christer Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget yrkande.  

Sändlista 
Orsa kommun 
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BESLUT

Dnr:

1/2

2021-06-15

201-11173-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
10 juni 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Orsa
Parti: Centerpartiet
Ny ersättare: Kurt Rågstad
Avgången ersättare: Glädje Jimmy Olsson

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Orsa

Ledamot Ersättare

Mikael Thalin
Susann Lindblad
Håkan Yngström
Anne-Marie Fröjdh
Per-Erik Wiik
Eva-Lena Ekblom
Leif Dahlfors
Bernt Westerhagen
Jan Segerstedt
Aino Eurenius
Johan Smids
Per-Erik Jonsson
Tomas Hanser

1. Anders Borg
2. Anders Hjärpsgård
3. Mikael Johansson
4. Madeleine Thalin
5. Sven-Erik Sjöberg
6. Anna Hassis Ståbis
7. Kurt Rågstad *
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2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Åsgatan 38, 791 84 
FALUN inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Inger Haag

Helle Bryn-Jensen

Kopia till
Kommun
Ny ersättare
Parti
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201-11173-2021
Bevis
2021-06-15

Kurt Rågstad 

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den 
10 juni 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Centerpartiet
Kommun: Orsa

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Helle Bryn-Jensen

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut



 Kallelse OK Kommunfullmäktige 2021-09-27 - OK KS 2021/00012-21 Kallelse OK Kommunfullmäktige 2021-09-27 : 

Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad 



 Kallelse OK Kommunfullmäktige 2021-09-27 - OK KS 2021/00012-21 Kallelse OK Kommunfullmäktige 2021-09-27 : Kallelse OK Kommunfullmäktige 2021-09-27.docx 

 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2021-09-23 

Dokument nr: OK KS 2021/00012-21 

1(2) 

 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2021-09-27 kl. 18:00 
Plats: Järnvägsgatan 33, Röda kvarn Orsa 

Öppnande, närvaro, justering 

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och 
frågor 

1. Mottagande av frågor, interpellationer, motioner och medborgarförslag 

2. Medborgarförslag om vindkraftsetablering i norra Orsa 

3. Medborgarförslag om röjning av gräs och sly vid gångtunnel (stora rondellen) 

Besvarande av interpellationer och frågor 
1. Besvarande av frågor och interpellationer 

2. Interpellation angående informationen om projektet Slipstenen 

Informationsärenden 
1. Uppmärksammande av EM-medaljörer i hiphop 

2. Ung förändringskraft 

3. Information från revisorerna 

4. Information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslutsärenden 
 1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Extra ärende  
Kommunfullmäktige godkänner den förändrade dagordningen med tillägg 
av ett extra beslutsärende: 

 Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen (SD) 
 

 
Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen (SD) 
Förslag till beslut 
 
 
Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval, ersättare i styrelsen för Orsa 
Vatten och Avfall AB (V) 
Förslag till beslut 
  
 

 4. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av  ledamot i 
kommunstyrelsen (C) 
Förslag till beslut 
  
 

 5. Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av ordinarie ledamot i Orsa 
byggnadsnämnd (S) 
Förslag till beslut 
  
 

 6. Sammanträdesplan 2022, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
Förslag till beslut 
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Kommunfullmäktige beslutar att ordinarie sammanträden under 2022 sker 
enligt följande: 
 

14 februari, 4 april, 30 maj samt  
24 oktober, 28 november och 12 december. 

 
Samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 om inte ordförande beslutar annat.  
 

 7. Policy för vatten och avlopp 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till Policy för vatten och 
avlopp daterat 2021-06-08. 
 

 8. Plan för vatten och avlopp 2021-2025 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  

Kommunfullmäktige fastställer VA-plan, plan för vatten och avlopp 2021-

2025. 

 9. Ny taxa från år 2022, Brandkåren Norra Dalarna  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige bifaller förslaget om ny taxa för Brandkåren Norra 
Dalarna. 
 

 10. Svar på motion om alkoholservering i kommunens lokaler  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att den omfattande 
prövning som sker inför ett myndighetsbeslut om serveringstillstånd bedöms 
tillräcklig för att skydda barn och unga från alkoholexponering. 
 

Delgivningar 
1. Protokollsutdrag från Mora Kommunfullmäktige 2021 -06-21 - Gemensam 

miljö- och byggnadsnämnd med tillhörande förvaltning 

2. Beslut om efterträdarval kommunfullmäktige (C) 

 

 

 

 

Anne-Marie Fröjdh Marie Ehlin 
Ordförande Kommunchef 
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