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Protokoll vid möte med representanter för Oljonsbyn och

ORSA KOMMUN

Stenberg angående VA
Orsa kommunhus 2019-05-09
Närvarande:

Representanter från byarna : Sune Fyhr, Lisbeth Bruks Fyhr, Annika Rullgård, Tina Bäcken Kahns,
Cathrine Larsson, Jonas Kahns.
Representanter från Orsa kommun: Mikael Thalin, kommunalråd, Ann-Therese Albertsson,
kommunchef, och Camilla Björck, miljöchef.
Justerare: Cathrine Larsson, Sune Fyhr
Tidtagare: Cathrine Larsson
1.

Inledning

Til l ordförande valdes Mikael Thalin, till sekreterare valdes Ann-Therese Albertsson och till
tidtagare valdes Cathrine Larsson. Datum för justering av protokollet sattes till den 24 maj.
Av protokollet ska framgå vad som är refererande och vad som är beslutat.
2.

Redogörelse för vad miljönämndens beslut m.m. innebär samt tillfälle för frågor

All planerad tillsyn är avbruten och en ny tillsynsplan ska tas fram innan 2021.
Miljönämnden beslutade att tillsyn ska genomföras i södra Orsa under 2019-2020.
Tillsyn i Oljonsbyn och Stenberg är avbruten. VA-planen ska revideras 2020 och
kommer att gälla från 2021-2024.
Stenbergs vattenledningsförening önskar allmänt, sk kommunalt, VA. Hur blir det
med Oljonsbyns vattenförening om det blir allmänt VA? Köper VA-huvudmannen
Orsa Vatten och Avfall AB in den?
Åtgärd: Tillsammans med protokollet bifogas "Principer för övertagande av samfällt
VA" antaget av Orsa Vatten och Avfalls styrelse 2018-11-27.
Fem fastighetsägare har överklagat till Länsstyrelsen .
Åtgärd : Camilla undersöker om det har kommit till kommunen.
Det ska göras en utredning angående söd ra Orsa som ska beslutas den 14/5 av
kommunens styrgrupp för VA-planarbetet.
Åtgärd : "Förslag utredning VA södra Orsa" {2019-05-03} skickas tillsammans med
protokollet.
3.

Yrkanden från byarna

Annika vill ha med två representanter från byarna i styrgruppen för VA-planen.
Åtgärd: Mikael tar med sig frågan till styrgruppens möte den 14 maj.
Oljonsbyn, Stenberg och Viborg önskar få en plan för kommunalt vatten inom två
månader genom ägardirektiv för Orsa Vatten och Avfall AB.
Åtgärd : Det regleras inte genom ägardirektivet utan genom VA-planen som är
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styrande för kommunen. VA-planen ska revideras under 2020 se även information

ORSA KOMMUN

under punkten uppföljning från föregående möte.
Byarna önskar få kopior kontinuerligt på protokoll och andra handlingar.
Åtgärd: Information läggs ut kontinuerligt på hemsidan på följande länk:
https://www.o rsa .se/bygga-bo-och-m i Ijo/vatte n-och-avlopp/va-pla n-20172020. htm I

4.

Uppföljning av föregående möte

VA-planen är styrande för hur kommunens VA-försörjning ska se ut på kort och
lång sikt. Planen ska revideras under 2020 och en uppdaterad VA-plan ska gälla
från 2021-2024.
I förslag till utredning av södra Orsa som behandlas av styrgruppen den 14 maj
finns en punkt med om utveckling av ekonomiska förutsättningar för framtida
VA-försörjning
Implementering av för detta ärende relevanta punkter finns med i arbetet med
VA-planen.
5.

Frågor som byarna önskar få svar på före nästa möte

Vilket lagrum stödjer sig Orsa kommun på när krav ställs på "bästa möjliga teknik"?
Hur går kommunen tillväga när anläggning av enskilda avlopp godkänns? På vilka
grunder godkänns olika fabrikat och metoder av minireningsverk? Görs
undersökningar av hur långt ner grundvattennivån ligger på varje plats där enskilt
avlopp anläggs med en produkt som föreskriver att det ska vara ett minsta avstånd
till grundvattennivån? Vet någon om grundvattennivån varierar över tid? Vad händer
om berggrunden ligger strax under en anläggning? Hur länge varar den plastduk som
ligger under åtminstone några markbäddar? Vad händer med denna plast när den
bryts ner? Har Orsa kommun undersökt vilka slamavskiljare som är utformade så att
slam kakan inte riskerar att fastna i toppen och därmed inte följer med vid
slamsugningen utan istället ramlar ner någon timme efter utförd slamtömning? Finns
några planer på att entreprenören som sköter slamtömningen ska anskaffa bilar som
skiljer slammet från vattnet på plats och pumpar tillbaka vattnet till slamavskiljaren
så att denna inte behöver fyllas med rent vatten och så att mindre volymer behöver
transporteras med slambilarna? Hur ska innehållet i en uttjänt markbädd hanteras?
Finns krav på serviceavtal för minireningsverk med tex leverantören?
Åtgärd: Camilla bjuder in till ett möte med miljökontoret och svarar på dessa frågor.
Hur ser kommunen på finansieringen av kommande VA-utbyggnad i byarna?
Svar: Kommande eventuell utbyggnad av VA ska finansieras via taxor, vilket innebär
att VA-kollektivet betalar.
Kommer dragningen av väg E45 att samköras med VA-planen för Orsa södra?
Svar: Det är svårt att svara på om nya dragningen av E45 ska samköras med VA
planen för södra Orsa, eftersom det inte finns beslut om varken vägbygge eller VA
utbyggnad. Om de blir av ska de samköras i möjligaste mån.
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6.

Frågor om Grönklitt som vi önskar få svar på före nästa möte

Byarna önskar redovisning av finansieringen av avloppet från Grönklitt och se
underlaget om att ordna kommunalt avlopp från Grönklitt, dvs. hus som inte finns .
Hur lång tid kommer arbetena med avloppet från Grönklitt att ta? Hur ser
riskbedömningen ut för de stora investeringar som Orsa kommun står i begrepp att
göra för kommunalt avlopp i Grönklitt med tanke på klimatförändringarna som
innebär varmare vintrar? Vem ska betala om de byggnationer som planeras inte blir
av eller om det inte går att sälja fler hus där?
Svar: Grönklitt och kommunen har en överenskommelse om gemensam finansiering
av utbyggnad i Grönklitt. Utbyggnaden handlar om 3-4000 ytterligare bäddar. Det
ska byggas överföringsledningar från Grönklitt ner till reningsverket Bunk och Boggas
vattenverk. Kostnaderna är beräknade till 94 mkr. Kommunen ökar aktiekapitalet i
Orsa Vatten och avfall AB med 20 mkr till projektet. Grönklitt och Nodava står för
vardera 40 % respektive 60 % av resterande kostnad. Med protokollet bifogas
beslutet/överenskommelsen mellan Orsa Vatten och Avfall, kommunen och
Grönklitt. Det pågår projektering som ska visa om kostnadsberäkningen stämmer.
Blir det dyrare så måste det ske en omförhandling. Om allt går enligt beräkningarna
så ska bygget av överföringsledning påbörjas under hösten 2019 och beräknas vara
klart 2020.
Hur många ytterligare hushåll klarar reningsverket? Finns kapacitet kvar om Grönklitt
kopplas in?
Svar: Det är stora problem med befintligt reningsverk i Grönklitt och det måste
åtgärdas . Det beror på olika belastning eftersom stugorna inte används regelbundet.
Det är ingen bra lösning i Fryksås heller. Det är någon typ av infiltration. Båda två är
allmänna, sk kommunala, anläggningar.
Hur stor ledig kapacitet finns i befintligt reningsverk? Hur ska en kommande
kapacitetsbrist klaras av?
Svar: Med de planer som är antagna finns ingen ytterligare kapacitet i Grönklitt.
VA-kollektivet måste finansiera åtgärder av de dåliga reningsverken, och då är en
överföringsledning ett bättre alternativ.
Hur stor ledig kapacitet finns i Bunk?
Svar: Det finns kapacitet i reningsverket i Bunk. Vissa saker måste göras ändå i Bunk,
tex det biologiska reningssteget ska åtgärdas.
7.

Nästa möte 26 augusti kl. 15:00

//70Mikael Thalin,

Cathrine Larsson,

Ordförande

Juste rare
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