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Styrgruppsmöte VA-plan - beslut om utredning av framtida 
VA i södra Orsa 

Beslut 
Styrgruppen beslutar att genomföra utredning, ”Framtida VA-försörjning i södra Orsa”, 
och dess föreslagna aktiviteter samt utreda frågan om finansieringsmöjligheter för 
fastighetsägare vid en eventuell allmän anläggning.  

Sammanfattning av ärendet 
Utredningen om södra Orsa ska ge underlag för att hantera åtgärd 12 i den VA-plan 
som kommunen tidigare har antagit. Åtgärd 12 lyder: klarlägga förutsättningar för 
framtida VA-försörjning i södra Orsa.  
 
Som framgår ovan ska den framtida VA-försörjningen i södra Orsa (byarna Holen, 
Lunden, Vångsgärde och Lisselhed) utredas under perioden 2017 – 2020.  
Under planperioden fanns ett stort motstånd i området till att ingå i allmän VA-
anläggning. De enskilda avloppen bedöms i många fall vara av bristande kvalitet och en 
betydande andel skulle vid tillsyn sannolikt behöva en större upprustning eller bygga 
en ny enskild avloppsanläggning. För övrigt gäller samma avloppsstandard i de andra 
närliggande områdena i södra Orsa.  
Utredningen ska ligga till grund för revidering av VA-planen för nästkommande period. 
Revidering av VA-plan bör ske under 2020 – 2021 och utredningen föreslås 
genomföras under perioden 2019 – 2020. Utredningen ska sedan ligga till grund för 
analys och ställningstaganden i samband med revidering av VA-planen. 

Beslutsunderlag 
Utredning VA i södra Orsa, 2018-05-07. 

Synpunkter möte Holens bystuga VA-försörjning. 

Protokollsutdrag, Mora Orsa miljönämnd, 2019-05-02. 

Förslag till beslut 
Arbetsgruppen för VA föreslår: 
Styrgruppen beslutar att genomföra utredning, ”Framtida VA-försörjning i södra Orsa”, 
och dess föreslagna aktiviteter. 

Yrkanden 
Ordföranden framför ett tilläggsyrkande att utredningen även tar med frågan om 
finansieringsmöjligheter för fastighetsägare vid en eventuell allmän anläggning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsgruppens förslag och därefter sitt eget 
tilläggsyrkande och finner att styrgruppen bifaller båda. 

Sändlista 
NODAVA AB, Miljökontoret 
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