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Inledning 
I den fysiska planeringen, det vill säga planering som berör användningen av mark- och 
vattenområden, är det viktigt att ta hänsyn till olika riskfaktorer, exempelvis risk för ras och 
översvämningar. Kommunen ansvarar för översiktlig planering och en ny kommuntäckande 
översiktsplan antogs under hösten 2019. I kapitlet ”Risk och miljö” behandlas riskfaktorer som bland 
annat transporter av farligt gods, buller, förorenade områden, översvämning samt ras-, erosions- 
och skredrisk. Även i samband med detaljplanering och bygglov bevakas säkerhetsaspekter 
kontinuerligt. 

VA-planen fastställdes 2017 och dess planperiod gäller fram till 2020. Den utmynnar bland annat i 
förslag till utbyggnad av kommunalt VA och hur VA utanför kommunalt verksamhetsområde ska 
hanteras. Planen ska samverka med översiktsplanen. Hänsyn till olika risker hanteras i planen. VA-
planen ska revideras vart fjärde år. En utredning om förutsättningarna för långsiktigt hållbar VA-
försörjning i södra Orsa ska ligga till grund för revideringen av VA-planen för nästkommande period. 
Utredningen ska genomföras under 2019–2020.  

Det finns en översiktlig stabilitetskartering för ett antal utpekade riskområden. Denna används vid 
ärendehantering och framtagande av ny översiktsplan och detaljplaner.  
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Åtgärder, ansvar och genomförande 

 

Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Ny översiktsplan 
Innehåller delar av regionalt 
underhållsmaterial 
• Totalförsvar 
• Farligt gods 
• Förorenade områden 
• Översvämning 
• Ras- och skred 

Samt information om radon 
och magnetfält. 

Framtagande av 
plan 

Kommunstyrelsen Stadsbyggnads-
förvaltningen 

2019 

Farligt gods 
Redovisas även i översiktsplan 

Rekommenderade 
vägar 

Verksamhets-
område Samhälle 

Verksamhetsområde 
Samhälle 
Stadsbyggnads-
förvaltningen 
Beredskaps- och 
säkerhetssamordnare 

Löpande 

Förorenad mark 
Redovisas även i översiktsplan 

Fortsatt 
provtagning 

Miljönämnden Miljökontoret  
 

Löpande 

VA-plan Revidering av plan Kommunstyrelsen 

 

Norra Dalarna Vatten 
och Avfall AB 
Miljökontoret 
Stadsbyggnads-
förvaltningen 

2021 

VA-utredning Utreda 
förutsättningar för 
långsiktigt hållbar 
VA-försörjning i 
södra Orsa 

Kommunstyrelsen Norra Dalarna Vatten 
och Avfall AB 
Miljökontoret, 
Stadsbyggnads-
förvaltningen 

2020 

Försäkra sig om att inte 
vattenuttaget vid Boggas 
reningsverk gör att 
grundvattnet sjunker och 
påverkar Orsa centrum. 

Avvägning Orsa 
centrum 

Orsa vatten och 
avfall AB 
 

Stadsbyggnads-
förvaltningen 

 

Varje år 

Stabilitetskartering Uppföljning av 
områden med risk 
för ras och skred. 

Verksamhetsområ
de samhälle 

Stadsbyggnads-
förvaltningen: 
- Kartenheten 

Löpande 

Skyfallskarteringen  Förbättringsarbete 
av skyfallskartering 

Stadsbyggnadsför
valtningen- 
kartenheten 

Stadsbyggnads-
förvaltningen: 
- Kartenheten 

Löpande 

Dagvattenhanterings-
program 

Framtagande av 
plan 

Kommunstyrelsen Nodava på uppdrag av 
Orsa vatten och avfall 
Verksamhetsområde 
Samhälle, Miljökontoret 
Stadsbyggnads-
kontoret 

2020 


