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Mora Orsa miljönämnd  

Plats och tid: Kommunsalen, Orsa kommunhus 08.10-10.45 

Beslutande: Per-Erik Wiik (C), Ordförande 
Kerstin Norlin (KD), ersätter Joakim Turesson (M) 
Joep Meens (MP) 
Anneli Eriksson (S) 
Anders Johansson (V) 
Billy Ferm (C) 
Åke Knutz (C), ersätter Anders Calder (C) 
Margareta Frödin (MOP) 
Anna Riekje Niburg (S) 
 
 

Övriga deltagare: Camilla Björck, miljöchef, föredragande §§ 21, 22, 23 
Lena Bergman, förvaltningschef, föredragande § 19 
Niklas Sjödin, miljöinspektör, föredragande § 20 
Hanna Rosdal, sekreterare 
 
 

Utses att justera: Joep Meens (MP) 

 

Justeringens 
plats och tid: 

Orsa kommunhus, 2022-06-01  

Underskrifter: ______________________________________ 

Hanna Rosdal, Sekreterare 

Paragraf  19-24 

 ______________________________________ 

Per-Erik Wiik, Ordförande 

 

 ______________________________________ 

Joep Meens, Justerande               
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§ 19  

 

Informationsärenden  

1.   Genomgång insiktsmätning 

Förvaltningschef Lena Bergman går igenom och visar resultaten från 

2021 års insiktsmätning för miljönämndens områden i Orsa kommun. 

  

2. Information om gemensam förvaltning 

Förvaltningschef Lena Bergman berättar om det pågående 

och förberedande arbetet med sammanslagningen av miljö- och 

byggnadsnämnderna och den nya miljö- och byggnadsförvaltningen.  
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§ 20 Dnr: 2021-1909-M02 

 

Yttrande över ansökan om tillstånd för utökad verksamhet, 
Bunk avloppsreningsverk, Orsa Kyrkby 166:1, Orsa kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att lämna yttrande enligt följande punkter. 

1. Lokalisering 
Miljönämnden beslutar att planerad utbyggnad och lokalisering av Bunks 

avloppsreningsverk bedöms vara lämplig.  

Motivering 
Bunk ARV är sedan 1966 beläget på Bunk udde strax väster om Orsa tätort mellan Ore 

älv och Lillåviken nära Orsasjön. Norr om ARV rinner Ore älv, vilken även är recipient 

för behandlat avloppsvatten. Området nordväst om ARV är ett grönområde med 

blandskog. Det finns även en badplats vid Finntjärn, nordost om anläggningen. 

Avstånd till närmast boende är cirka 200 meter i östlig riktning. Närmaste verksamhet 

är en campingplats, inklusive en EU-klassad badplats på andra sidan udden, vilken 

avskiljs från anläggningen av Lillåviken (se karta bilaga 1). 

Bolaget har översiktligt tidigare utrett möjligheterna att anlägga ett nytt ARV i 

Bäckaviken. Det finns dock inte några påtagliga fördelar ur miljö- eller 

hälsoskyddssynpunkt med att anlägga reningsverket på en plats som inte tidigare är 

ianspråktagen för reningsverk i förhållande till att utnyttja den redan ianspråktagna 

marken. Då kostnaderna skulle bli stora för en kommun av Orsas storlek och utsläppet 

dessutom skulle avledas till samma slutrecipient, dvs Orsasjön, har detta 

lokaliseringsalternativ avfärdats.  

Därutöver har det år 2018 genomförts en vägvalsutredning avseende VA-samverkan 

mellan Mora och Orsa kommuner med en översiktlig analys av möjliga alternativa 

lokaliseringar för områdets VA-anläggningar. Den miljömässigt och ekonomiskt mest 

fördelaktiga lösningen har av Bolaget bedömts vara en utbyggnad av det befintliga ARV 

i Bunk samt bygga en överföringsledning från Grönklitt för att på sikt ersätta ARV i 

Grönklitt. 

2. Åtgärdsprogram ledningsnät  
Miljönämnden beslutar att följande tillägg bör komplettera de av Bolaget föreslagna 

villkoren: 

− En sammanfattning av utförda åtgärder på ledningsnätet samt effekterna av 
åtgärderna ska årligen redovisas i miljörapporten. 
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Motivering  
En sammanfattning i miljörapporten ger miljönämnden en inblick i det pågående 

förnyelsearbetet utan att årligen behöva begära in åtgärdsprogrammet. 

3. Kemikalier och farligt avfall 
Miljönämnden beslutar att följande tillägg bör komplettera de av Bolaget föreslagna 

villkoren: 

− Verksamheten ska fortlöpande arbeta med att drift- och processoptimera 
användningen av kemikalier, särskilt med avseende på mängd och innehåll av 
utfasnings- eller riskminskningsämnen. Arbetet ska dokumenteras.  
 

− Farligt avfall ska förvaras i tydligt märkta kärl. Förvaring ska ske så att obehöriga 
förhindras tillträde. 
 

− Kemikaliespill på golv eller mark ska saneras omedelbart efter upptäckt och 
absorptionsmedel ska finnas tillgängligt. Använt absorptionsmedel ska behandlas 
som farligt avfall. 

Motivering 
Att drift- och processoptimera användningen av kemikalier är ett område där 

miljönämnden vill säkerställa att arbetet sker kontinuerligt och systematiskt. Likaså är 

det viktigt att kemikalie- och avfallshanteringen sker på ett säkert sätt.  

4. Energi  
Miljönämnden beslutar att följande tillägg bör ersätta/komplettera det av Bolaget 

föreslagna villkoret: 

− Verksamheten ska fortlöpande arbeta med att effektivisera och optimera sin 
energianvändning samt öka andelen förnyelsebar energi. Arbetet ska 
dokumenteras. 

Motivering  
Att effektivisera och optimera verksamhetens energianvändning och öka andelen 

förnyelsebar energi är ett område där miljönämnden vill säkerställa att arbetet sker 

kontinuerligt och systematiskt. 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Vatten och Avfall AB (Bolaget) söker hos Miljöprövningsdelegationen (MPD) ett 

nytt tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid Bunks avloppsreningsverk (ARV) i 

Orsa kommun. Mora Orsa miljönämnd har fått möjlighet att yttra sig över inlämnad 

ansökan.  

ARV huvudsakliga utformning kommer även fortsättningsvis vara mekanisk rening, 

biologisk rening, kemisk fällning, slutsedimentering samt slamhantering. Renat 

avloppsvatten kommer att släppas ut via befintlig utloppsledning till Ore älv och ingen 

förändring planeras avseende omhändertagande av det avvattnade slammet. 

Bolaget har i sin ansökan till MPD lämnat förslag på nya skärpta utsläppsvillkor och 

ambitionen är att dimensionera anläggningen för att klara slutliga utsläppsvillkor 

motsvarande 10 mg BOD7/l respektive 0,3 mg fosfor/l i utgående renat avloppsvatten. 

Utsläppsvillkoren i befintligt tillstånd är 15 mg BOD7/l respektive 0,5 mg fosfor/l i 

utgående renat avloppsvatten.  
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Med anledning av den osäkerhet som råder kring expansionen av Grönklitt planerar 

Bolaget att genomföra en stegvis utbyggnad Bunk ARV. I etapp 1 utförs en 

kapacitetshöjning till 15 000 pe och i etapp 2 till 19 000 pe. Bolaget yrkar i sin ansökan 

att tillståndet avseende den miljöfarliga verksamheten ska tas i anspråk senast inom sju 

år. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-05-09 

- Karta över området kring Bunk. 

- Karta över de två nuvarande verksamhetsområdena för Orsa med omnejd 

respektive Grönklitt/Fryksås.  

- Utdrag från tillståndsansökan, kapitel 9 i miljökonsekvensbeskrivningen 

(MKB), en samlad bedömning av projektets totala miljökonsekvenser för 

människors hälsa och miljö. 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår miljönämnden besluta enligt nedan punkter. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna  
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§ 21 Dnr: 2022-665-A01 

 

Yttrande över lokala hälsoskyddsföreskrifter för större 
enskilda vattentäkter, Orsa kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande på förslag över lokala 

hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter. 

1. Det är viktigt att skydda dricksvattentillgångar mot föroreningar som kan göra 
att stora kostnader behöver läggas på rening av dricksvattnet alternativt att 
hela dricksvattentäkten slås ut. Genom att skydda vattentäkter mot påverkan 
kan vattentäkter fortsätta vara en värdefull tillgång till de områden de försörjer 
med dricksvatten under en lång tid.  Det är positivt att kommunen väljer att 
besluta om skyddsföreskrifter för de största vattentäkterna i kommunen då 
dessa är viktiga för byarnas infrastruktur. 
 

2. Det bör framgå i föreskrifterna att det är miljönämnden (miljö- och 
byggnadsnämnden från 1/1 2023) som prövar ansökningar och anmälningar 
enligt föreskriften. Det bör också framgå att nämnden tar ut en avgift för 
handläggningen samt att ärenden ska komma in till nämnden ett visst antal 
veckor innan verksamheten kan påbörjas.  
 

3. Miljökontoret deltar just nu i ett projekt med länsstyrelsen om 
dubbelregleringar inom vattenskyddsområden. Utifrån de diskussioner som 
förs i projektet kan det vara lämpligt att i förslaget till föreskrifter se över vilka 
åtgärder som ska vara anmälnings- respektive tillståndspliktiga. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun har tagit fram ett förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda 

de större enskilda gemensamma vattentäkterna i kommunen. Förslaget är nu på remiss 

till berörda fastighetsägare inom varje område samt internt i kommunen, däribland 

Mora Orsa miljönämnd. 

Arbetet med lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda dricksvatten är en åtgärd i 

kommunens VA-plan som fastställdes under 2021. Syftet är att skydda de större 

enskilda vattentäkterna i Orsa kommun genom att:  

• få närboende att iaktta försiktighet,  

• vara till hjälp vid kommunens ärendehandläggning och planläggning av 

området samt  

• vara till stöd för Räddningstjänstens insatser vid brand och olycka. 

 
De större enskilda dricksvattentäkterna som omfattas av föreskrifterna är: Hansjö, 

Mässbacken-Björken, Oljonsbyn-Stenberg, Skattungbyn, Slättberg, Stackmora och 

Sörmedsjön. 
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Förslaget till lokala hälsoskyddsföreskrifter avses gälla inom de skyddsområden som 

avgränsats kring respektive vattentäkt. Utgångpunkt för avgränsningen av 

skyddsområde för de aktuella vattentäkterna är ett års uppehållstid, vilket innebär att 

det bedöms ta ett år för grundvatten vid skyddsområdets yttre gräns att nå brunnen. 

Riskbedömning, möjliga risker för vattenförsörjning, är gjord i varje område, som 

sedan ligger till grund för förslaget på föreskrifter.  

De föreslagna föreskrifterna anger bland annat krav på anmälan, tillstånd eller förbud 

för vissa åtgärder inom skyddsområdena. Det handlar till exempel om 

petroleumprodukter, bekämpningsmedel, skogsbruk och energianläggningar. Den 

lagstiftning som reglerar dessa frågor är miljöbalken och därför är det Mora Orsa 

miljönämnd som kommer hantera prövningen enligt dessa föreskrifter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-05-13 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att lämna följande yttrandet på förslag över 

lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter. 

1. Det är viktigt att skydda dricksvattentillgångar mot föroreningar som kan göra 
att stora kostnader behöver läggas på rening av dricksvattnet alternativt att 
hela dricksvattentäkten slås ut. Genom att skydda vattentäkter mot påverkan 
kan vattentäkter fortsätta vara en värdefull tillgång till de områden de försörjer 
med dricksvatten under en lång tid.  Det är positivt att kommunen väljer att 
besluta om skyddsföreskrifter för de största vattentäkterna i kommunen då 
dessa är viktiga för byarnas infrastruktur. 
 

2. Det bör framgå i föreskrifterna att det är miljönämnden (miljö- och 
byggnadsnämnden från 1/1 2023) som prövar ansökningar och anmälningar 
enligt föreskriften. Det bör också framgå att nämnden tar ut en avgift för 
handläggningen samt att ärenden ska komma in till nämnden ett visst antal 
veckor innan verksamheten kan påbörjas.  
 

3. Miljökontoret deltar just nu i ett projekt med länsstyrelsen om 
dubbelregleringar inom vattenskyddsområden. Utifrån de diskussioner som 
förs i projektet kan det vara lämpligt att i förslaget till föreskrifter se över vilka 
åtgärder som ska vara anmälnings- respektive tillståndspliktiga. 

 

Sändlista 
Orsa kommun 
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§ 22 Dnr:2022-726-A04 

 

Val av dataskyddsombud för Mora Orsa miljönämnd 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att utse kanslichef Anna Karlsson till tillfälligt 

dataskyddsombud för perioden 7 juni till 31 augusti 2022. 

Miljönämnden beslutar att notera att Katarina Sollgard Norlins uppdrag som 

dataskyddsombud upphör den 6 juni 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
EU:s dataskyddsförordning 2016/679 tillämpas som lag i Sverige sedan den 25 maj 

2018. Enligt artikel 37 i förordningen ska en myndighet eller ett offentligt organ 

utnämna ett dataskyddsombud.   

Dataskyddsombudet ska bland annat kontrollera att personuppgifter behandlas på ett 

korrekt och lagligt sätt, informera, ge stöd och råd om dataskyddsförordningen och 

angränsande regler, fungera som en kontaktpunkt för organisationen, 

tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig roll 

i organisationen och rapporterar till ledningen. 

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2018 ett samarbete i dataskyddsfrågor 

och med det ett gemensamt dataskyddsombud. 

Nuvarande dataskyddsombud kommer att sluta sin anställning och ett nytt tillfälligt 

ombud behöver utses. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-05-13 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att utse kanslichef Anna Karlsson till tillfälligt 

dataskyddsombud för perioden 7 juni till 31 augusti 2022. 

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att notera att Katarina Sollgard Norlins 

uppdrag som dataskyddsombud upphör den 6 juni 2022. 

Sändlista 
Anna Karlsson 
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§ 23  

 

Informationsärenden  

1.   Ekonomisk uppföljning. 

Miljöchef Camilla Björck informerar om 

nämndens ekonomiska resultat från januari 

till maj. 
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§ 24  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2022-04-12 till och med 2022-05-19 

redovisas. 

 

 

  


