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Möte med ombud för Oljonsbyn och Stenberg 

Orsa kommunhus 2019-03-28 

Närvarande: 

Sune Fyhr 
Lisbeth Fyhr 
Annika Rullgård 
Lars-Erik Bäcker 
Tina Bäcken Kahns 
Laila Nordström 
Björn Hermansson 
Ulf Andersson 
Mikael Thalin, kommunalråd 
Ann-Therese Albertsson kommunchef 
Magnus Friden, NODAVA 
Camilla Björck, miljöchef 

Ann-Therese inledde mötet med att redogöra för syftet med VA planen och informerade att södra 

Orsa är det område som först ska utredas för att komma fram till hur vatten och avlopp ska säkras för 

framtiden. Det innebär att vi måste fullfölja VA planen och därefter ska den revideras vart fjärde år. 

Först 2021 vet vi vilka revideringar VA planen kommer att innehålla och om och när vi ska utreda och 

besluta vad som ska ske i Oljonsbyn och Stenberg. Mikael och Magnus påpekade att VA planen 

innehåller flera andra åtgärder för att säkra bra dricksvatten och ett omhändertagande av avlopp 

som säkerställer en god livsmiljö. Vi har bl a genomfört en övergripande vägvalsutredning om 

framtida vatten- och avloppsförsörjning. Vi ska också säkra vattentäkter och utreda behov och 

möjligheter att ansluta områden med fastigheter som ligger nära verksamhetsområdet till allmän 

anläggning. 

1. Annika Rullgård framförde att detta möte ska protokollföras, justeras och diarieföras 

inklusive dagordningen. Mötet valde Mikael som ordförande, Ann-Therese som sekreterare 

och Tina och Ulf som juste rare av protokollet. 

2. Representanterna från Oljonsbyn och Stenberg framförde krav på Kommunalt avlopp och att 

det inte behövs någon tillsyn av avloppen. Många vill ha kommunalt VA och man är 

medveten om att de enskilda avloppen är dåliga I byarna. De påpekade också att det finns 

kommunalt VA i Viborg. 

Mikael Thalin redogjorde för att en förändring av tillsynsplanen har diskuterats. Tanken är att 

styra om tillsynen från Oljonsbyn och Stenberg till Södra Orsa. Camilla Björck tar med sig 

detta som ett underlag till beslut i nämnden den 2 maj. 
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Annika Rullgård framförde att ett mål är att ta fram ett beslutsunderlag om hur vi ska gå 

vidare med att införa kommunalt VA i ovan nämnda byar. En tidsplan behövs så att vi kan 

komma framåt. 

Mikael informerade att vi har en väldigt stor andel enskilda avlopp och vattenföreningar. Vi 

kommer inte att klara att bygga ut VA i hela Orsa. Enligt VA planen så har vi prioriterat att 

utreda södra Orsa först. Vår tanke nu är ändra tillsynsplanen och styra om tillsynen till södra 

Orsa. I de ursprungliga tankarna om utbyggnad där så rörde det sig om upp mot 10 år innan 

det skulle vara genomfört. Mycket är reglerat enligt lag, när det gäller vilka rättigheter och 

skyldigheter man har som fastighetsägare. Ev kommer också "lagen om allmänna 

vattentjänster"§ 6 att ändras. 

Representanterna från byarna har förståelse för att det tar långt tid och vill också med 

anledning av tiden att tillsynen tas bort. De vill ha möte eller information via mail. De vill 

verka för att få till en allmän anläggning. 

De är överens om att de har usla avlopp och de vill ha ett gemensamt avlopp och undrar när 

det kan komma in i VA planen. Stenbergs vattenledningsförening vill både ha kommunalt 

vatten och avlopp. Oljonsbyn vill bara ha kommunalt avlopp. 

Kommunen kan idag inte ange hur en uppdaterad VA plan kan se ut när det gäller ev 

utbyggnad av kommunalt VA. 

3. Representanterna från byarna vill att vi ska informera om hur kommunalt VA ska finansieras. 

Folk är rädda för vad det kommer att kosta. 

Magnus påpekade att det till viss del är reglerat i lag hur VA-huvudmannen ska göra om 

någon inte kan få lån till anläggningsavgift. Vi informerar om vad kostar på nästa möte. 

4. Annika Rullgård vill veta vilka personer och förvaltningar som ska vara ansvariga för arbetet 

med att upprätta en tidplan . 

Kommunchefen är ansvarig och det finns en styrgrupp bestående av strategiutskottet och 

kompletterat med ordförande i m iljönämnden och en arbetsgrupp för uppföljning av VA 

planen där kommunchefen, miljöchefen, representant från NODAVA, planeringschef 

stadsbyggnad, samhällschef och en konsult som håller ihop uppföljningen ingår. 

5. Nästa möte blir den 6 maj 15,00 i Kommunsalen . 

6. Ombuden åtar sig att distribuera protokoll och andra handlingar från detta möte till 

byinvånarna i berörda byar. 

Justerare 

I Tina Bäckens I . . 
~ knt% ~ 
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