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RISK OCH MILJÖ

För att samhället ska bli mindre sårbart och mer uthålligt mot yttre störningar och hot
är det viktigt att riskhanteringsfrågorna kommer in tidigt i planeringsprocesserna.
Orsa tätort är belägen där Oreälven och Orsasjön möts. Regn kan orsaka översvämningar
och risk för dammbrott. Klimatet kommer att förändras framöver och vi kan förvänta oss
flera plötsliga skyfall. De naturliga vattenmagasinen (dagvatten och sjöar) hinner inte
ta hand om vattnet i samma takt som regnet faller.
E45 och väg 296, där farligt gods transporteras, passerar Orsa tätort, Skattungbyn och
flera byar i kommunen. Om en olycka med en transport av farligt gods inträffar kan det
medföra allvarliga konsekvenser. Därför krävs det vissa avstånd eller skyddsåtgärder
mellan bebyggelsen och vägen.
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Anmärkning med anledning av länsstyrelsens utställningsyttrande: Efter att samrådet för denna översiktsplan
genomfördes har Försvarsmaktens intressen i kommunen förändrats. Det har tillkommit ett lågflygningsområde i de västra
delarna av kommunen och området med hindersfrihet kring väderradarn i Leksand har utökats och berör de södra delarna
av Orsa kommun. Länsstyrelsen kan därför inte lämna besked för dessa områden som ger kommunen planeringstrygghet.
Det framgick inte i utställningshandlingen att Försvarsmaktens intressen sammanfaller med de områden som är utpekade
som riksintressen för vindbruk eller de områden som kommunen pekar ut i vindbruksplanen. Kommunen har inte heller
klargjort i denna översiktsplan hur man ska säkerställa att riksintressena tillgodoses. Se även karta på sida 133.

TOTALFÖRSVARET

Totalförsvaret är alla de myndigheter som deltar i Sveriges territoriella försvar
och som var och en har särskilda uppgifter för att möta och avhjälpa de faror som
uppstår då nationen ställs inför hot. Vissa delar står alltid redo medan andra är
beredda att bidra då samhället måste ställa om sig vid vissa kriser, konflikter och
ett eventuellt krig.
Totalförsvaret består av en militär del och en civil del. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) är exempel på en civil myndighet.

Läs mer:
Försvarsmaktens hemsida:
www.forsvarsmakten.se
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap: www.msb.se

Riktlinje för totalförsvaret:

Riksintressen för totalförsvarets militära del

Försvarsmakten är sektorsmyndighet för riksintressen för totalförsvarets militära
del (3 kap 9 § Miljöbalken). En del riksintressen kan redovisas öppet, andra
riksintressen omfattas av sekretess. I Orsa kommun finns ett lågflygningsområde
i västra delen, och ett område med särskilt behov av hindersfrihet för väderradar
som berör södra delarna av kommunen, se kartan på sida 133.

Bygglov och detaljplaner som
medger objekt högre än 20 meter
utanför sammanhållen bebyggelse
och 45 meter inom sammanhållen
bebyggelse ska skickas på remiss till
Försvarsmakten.

Anläggningar som omfattas av sekretess är exempelvis radaranläggningar
och försvarets telenät. Den här typen av anläggningar påverkas framförallt
av uppförandet av höga objekt som master och vindkraftverk. Därför är hela
landet samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför och 45 meter inom
sammanhållen bebyggelse.

Totalförsvarets civila del

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att
göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs.
Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata
företag och frivilligorganisationer.
Målet för det civila försvaret är:
• värna civilbefolkningen,
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
• bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid
som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
Resultatet av arbetet skall värderas och samställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Denna ska utmynna i en plan.
I kommuner och landsting skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter
under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). I Orsa kommun
fyller för närvarande (april 2018) Utskottet för strategi denna funktion.
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För kommuner och landsting regleras ansvaret i lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap, LEH. Lagen reglerar bland annat hur kommuner och landsting
ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera
krissituationer i fred.

TRANSPORTER AV FARLIGT GODS
Rekommenderade vägar för farligt gods går i många kommuner i Dalarna
rakt genom tätbebyggda områden och tätorternas centrala delar där det är
nära till bostäder och offentliga lokaler. Även järnvägar och stickspår går
i många fall rakt genom tätorterna. Alla järnvägar i Sverige får användas
för farligt gods. Idag passerar inga transporter med farligt gods Orsa på
Inlandsbanan, men aktörer har möjlighet att göra det vid intresse. Se kartan
över trafikleder för transporter av farligt gods på nästa sida.
Primära färdvägar för farligt gods inom kommunen består av E45:an och
landsväg 296.
Det finns en uppställningsplats för farligt gods i kommunen, vid
bensinstationen väster om Lissvägen, nära infarten till Orsa centrum.
Efterfrågan på godstransporter ökar i Sverige både på väg och järnväg,
samtidigt som önskemål och behov av att exploatera mark eller ändra
markanvändning i lägen nära väg och järnväg ökar. Detta kan leda till ökade
risker för olyckor där farligt gods är inblandat.
Länsstyrelsen i Dalarna har därför tagit fram en vägledning för planläggning
intill led för farligt gods, med en zonindelning över vilken markanvändning
som kan vara lämplig inom vissa avstånd från leden. Skyddsavstånd för
vägar tillåtna för farligt gods är 70 – 150 meter för bebyggelse i högst två
plan och över 150 meter för bostäder i mer än två plan. Områden inom 0
– 30 meter från vägen bör inte bebyggas. Inom områden 30 – 70 meter från
trafikled bör markanvändningen utformas så att få personer uppehåller sig
i området, tex. lager, tekniska anläggningar, bilservice och mindre handel.
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Om man avviker från de här avstånden behöver man göra en riskbedömning
med en mer noggrann analys av förekommande risker och vilka eventuella
skyddsåtgärder som krävs för att bebyggelsen ska vara lämplig.
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KARTA FARLIGT GODS, LEDER OCH UPPSTÄLLNINGSPLATS

Ordlista
Ekvivalent ljudnivå: Den genom
snittliga ljudnivån över en viss tid.
För trafikbuller anges i Sverige som
regel den ekvivalenta ljudnivån
över ett dygn, kompletterad med
uppgifter om maximalnivå, främst
nattetid.

Maximalnivå: Anger ljudnivån vid
en enskild ljudhändelse, ex. smällen
från en fyrverkeripjäs.

Decibel: Ett mått som används för
att beskriva ljudnivåer och förkortas
dB. Skalan är logaritmisk, och detta
innebär att när ljudnivån ökar från
0 till 10 dB så blir ljudet 10 gånger
starkare, men när ljudnivån ökar från
0 till 20 dB så blir ljudet 100 gånger
starkare, och från 0 till 30 dB blir
ljudstyrkan 1000 gånger starkare.

dB(A): Decibel A. Indexet ”A” anger
att ljudets olika frekvenser har viktats
så att det motsvarar hur människans
öra uppfattar ljud.

BULLER
Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Forskning
visar att buller påverkar människors hälsa mer än man tidigare trott. Genom
att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa
bra ljudmiljöer även i bullriga lägen. I lagens mening är buller oönskat ljud
på nivåer som kan utgöra en risk för människor. Den vanligaste källan till
buller är trafik, det vill säga vägar, järnvägar och flyg. Även industrier och
andra verksamheter kan bullra.
Grundprincipen vid bullerstörningar är att den som bullrar eller har en
verksamhet som bullrar, ansvarar för eventuell störning.
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och byggnadsverk
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn
till människors hälsa och säkerhet samt till möjligheterna att förebygga
bullerstörningar. PBL ger också kommunen möjligheter att besluta om
planbestämmelser med skyddsåtgärder som reglerar buller, för att göra en
plats lämplig.
Från och med den 2 januari 2015 ska bullervärden vid behov anges
i planbeskrivningen till detaljplan eller i bygglov. Ljudnivåerna avser
omgivningsbuller utomhus. Huvudregeln är att en tillsynsmyndighet inte
kan påverka de fastställda bullervärdena vid en senare prövning enligt 26
kap. 9a § miljöbalken.
Ska det byggas bostäder bör bullerexponerade platser undvikas så långt
det är möjligt. Inom befintliga tätortsområden kan kommunen ändå bli
tvungen att använda exponerade platser. För att detta ska vara möjligt
krävs ofta en reglering av byggnadsverkens placering och utformning för
att användningen ska bli lämplig. Om inte detta är tillräckligt kan det vara
nödvändigt att också ställa krav på skyddsåtgärder för att skapa en hälsosam
och säker miljö.
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I varje enskilt fall måste kommunen göra en bedömning av hur störningskänslig den planerade användningen är, eller vilken omgivningspåverkan den har.

BULLER FRÅN VÄGTRAFIK
Många människor i Sverige bedöms utsättas för trafikbuller som överskrider
riktvärdena utomhus vid sina bostäder. Den största delen bor längs med
det kommunala vägnätet. Buller är en av de få miljöfaktorer för vilken
situationen inte har förbättrats under de senaste decennierna. Samtidigt är
buller den miljöfaktor som berör flest människor.
Förtätning av städer och tätorter, till exempel Orsa, samt ett ökat resande
innebär att bostäder och andra platser där människor vistas kommer att
utsättas för bullerkällor som vägar och järnvägar. Att skapa goda och
hälsosamma boendemiljöer är en utmaning för kommunen.
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Riktvärden för trafikbuller i utemiljö intill bostäder, tolkade ur
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader:
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA max. ljudnivå vid uteplats
65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad på högst 35 kvm

I de fall som man inte kan uppnå max 60 dB(A) vid fasad mot trafikled av
tekniska eller ekonomiska skäl så bör de boende ha hälften av bostadsrummen
mot en sida med en ekvivalentnivå understigande 55 dB(A), och i hälften
av rummen bör inte 70 db(A) maximalnivå överskridas under natten (kl
22.00-06.00).

BULLER FRÅN JÄRNVÄG
Buller från järnvägen är ofta mer högfrekvent än buller från vägtrafik.
Därför är det också lättare att dämpa järnvägsbullret, vilket leder till att
ljudnivån inomhus blir lägre, även om bullret utomhus är detsamma. Om
ett område är utsatt för vibrationer kan byggnadstekniska åtgärder göras
som reducerar vibrationsnivåerna. Lagstiftningens bullerriktvärden för
vägtrafik gäller även spårtrafik.

Järnvägsbuller i Orsa
Inlandsbanan trafikerades 2011 ca. 2,3 ggr/dygn. Hälften av tågtrafiken
bestod av godståg och ungefär häften var persontrafik. Godstrafik körs
under höst, vinter och vår medan persontrafik körs helger och under
sommaren och innebär därför inga större problem vad gäller järnvägsbuller.
Järnvägstrafiken på Inlandsbanan förbi Orsa innebär inga större problem för
bullernivån i dagsläget. Våren 2017 testades persontrafik på Inlandsbanan
mellan Orsa och Mora.

Förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader
Utdrag ur Förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader
Buller från spårtrafik och vägar
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör
inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70
dBA maximal ljudnivå vid en uteplats
om en sådan ska anordnas i anslutning
till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter
gäller i stället för vad som anges i första
stycket 1 att bullret inte bör överskrida
65 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad. Förordning
(2017:359).
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 §
första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen
i en bostad vara vända mot en sida
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Vid en sådan ändring av en byggnad
som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a
plan- och bygglagen (2010:900) gäller i
stället för vad som anges i första stycket
1 att minst ett bostadsrum i en bostad
bör vara vänt mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid
fasaden.
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA
maximal ljudnivå som anges i 3 § första
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån
dock inte överskridas med mer än 10
dBA maximal ljudnivå fem gånger per
timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
Buller från flygplatser
6 § Buller från flygplatser bör inte
överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA
maximal ljudnivå flygtrafik vid en
bostadsbyggnads fasad.
För buller från flygplatser i Stockholms
kommun gäller inte den begränsning
som anges om maximal ljudnivå
flygtrafik i första stycket mellan kl.
06.00 och 22.00.
7§
Om den ljudnivå om 70 dBA
maximal ljudnivå flygtrafik som anges i
6 § första stycket ändå överskrids, bör
nivån inte överskridas mer än
1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och
22.00, och
2. tre gånger mellan kl. 22.00 och
06.00.
För buller från flygplatser i Stockholms
kommun gäller inte den begränsning
som anges i första stycket 1.
Beräkning av bullervärden
8 § Vid beräkning av bullervärden vid
en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till
framtida trafik som har betydelse för
bullersituationen.
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I Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) (se
informationsruta till höger) anges att följande riktvärden normalt inte bör
överskridas:

Information om buller
Det finns mycket information om
riktvärden för buller och hur det kan
hanteras. Här listas några bra källor.
Trafikbuller, järnvägsbuller, buller från
motorbanor, buller från flygplatser,
buller från skjutbanor, buller från
vindbruk, verksamhetsbuller och
buller från täkter samt riktlinjer
och riktvärden för dessa finns på
Naturvårdsverkets hemsida.
www.naturvardsverket.se
Verksamhetsbuller: Boverket har
givit ut en vägledning för Industrioch annat verksamhetsbuller vid
planläggning och bygglovsprövning
av bostäder, som finns på hemsidan
www.boverket.se
Naturvårdverket har gett ut
en vägledning för industri- och
verksamhetsbuller (generellt) som
finns på deras hemsida.
Riktlinjer och riktvärden för
trafikbuller och järnvägsbuller finns
på Trafikverkets hemsida:
www.trafikverket.se
Trafikverket har även ett ansvar
att åtgärda buller där det redan
finns bostäder, eller annan befintlig
bebyggelse, och arbetar i de fallen
efter andra riktvärden.
Mer information om buller från
vindbruk finns i Vindbruksplan för
Orsa kommun.
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Buller från motorbanor
Det finns en motorbana i anslutning
till Orsa-Tallheds flygfält. Motor
sporten på Tallhed står för de största
störningarna från flygfältet.

VERKSAMHETSBULLER
Vid planläggningen av ny bostadsbebyggelse som är exponerad för buller
över angivna ljudnivåer från befintlig industri eller andra verksamheter ska
i första hand möjligheten att dämpa bullret vid källan undersökas. Ansvaret
för detta vilar på exploatören/planmyndigheten, men behöver ske i dialog
med verksamhetsutövaren. Om det inte är möjligt att dämpa källbullret kan
åtgärder göras i den planerade bebyggelsen, exempelvis genom skärmning
och/eller en bulleranpassad utformning av bostadsbyggnaderna. En teknisk,
ekonomisk och miljömässig värdering kan ligga till grund för vilka åtgärder
som bör genomföras.
I Orsa finns bullriga verksamheter framförallt på verksamhetsområdena,
exempelvis verksamhetsområdet söder om Moravägen och verksamhetsområdet i Born. Vid ny planläggning för verksamheter är det viktigt att hålla
tillräckliga avstånd till bostäder.

BULLER FRÅN TÄKTER
Täktverksamheter sker huvudsakligen i öppna täkter. Brytning under jord är
sällsynt men brytning kan ibland ske under grundvattennivån. Bergmaterial
och industrimaterial utvinns med liknande produktionsmetoder. Berget
sönderdelas med hjälp av borrning och sprängning. Materialet krossas
därefter i flera steg för att slutligen siktas i olika stenfraktioner.
Täkter av berg m.m. kan skapa miljöproblem eller orsaka skador på känsliga
naturmiljöer. Innan verksamhetsutövaren kan påbörja utvinning i täkten
måste han/hon ha tillstånd enligt miljöbalken.
Buller är en av de största miljöfrågorna för bergtäktsverksamheter. I samband
med tillståndsansökan kräver tillståndsmyndigheten att en bullerutredning
utförs som en del av en miljökonsekvensbeskrivning (mkb) ifall bostäder
eller annan bebyggelse finns inom nära avstånd till den planerade täkten.
Täkter är tillståndspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken (miljöfarlig verksamhet).
Täkter kan också prövas enligt andra delar i miljöbalken som 11 kap
(vattenverksamhet) eller 7 kap (områdesskydd). Täkter på havsbotten är
tillståndspliktiga enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Täkter i Orsa
Kalkbrottet i Kallholen spränger en gång om året. Under resten av året
krossas materialet, vilket görs inne i fabriken. Detta innebär att det inte blir
några direkta problem med damning. När man spränger i Kallholen mäts
vibrationerna i närliggande bostäder så att det inte uppstår skador eller
sprickor. Tillståndet för miljöfarlig verksamhet gäller till sista december år
2019. Tillståndet för framställningen av kakstensprodukter är från år 1996
och är fortfarande giltligt.
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KARTA ÖVER TÄKTTILLSTÅND I ORSA KOMMUN

Ordlista
Terrängskoter: Terrängskotrar delas
in i snöskotrar och terränghjulingar.
En snöskoter är en terrängskoter som
är avsedd för färd på snötäckt mark.
Fyrhjuling: En fyrhjuling kan
bl.a. vara en terränghjuling som
är ett arbetsredskap. Den får inte
köras på allmänna vägar och gator.
Däremot är det tillåtet att köra
en terränghjuling på enskild väg i
högst 20 km/tim och att korsa andra
vägar. En fyrhjuling kan också vara
en fyrhjulig motorcykel som oftast
används på liknande sätt som tvåoch trehjuliga motorcyklar, och får
köras enligt de regler som gäller för
motorcyklar. En skillnad är dock att

BULLER FRÅN SKOTERTRAFIK
Skoteråkning är en populär motoraktivitet på vintern. I Sverige finns det
cirka 266 658 terrängskotrar i bruk. I de flesta fall följer skoteråkarna de
leder som finns utmarkerade men en allt större andel väljer att köra fritt i
terrängen. Detta har gjort att klagomålen från markägare och ortsbor har
ökat. Den ökade skotertrafiken utanför lederna har gjort att det är svårt att
hinna med att underhålla/pista lederna i den takt som krävs.
Enligt Terrängkörningslagen (1975:1313) är det förbjudet att köra
motordrivna fordon i terräng. Den som framför fordonet är skyldig att välja
färdsätt, färdväg och hastighet så att djur och andra människor inte störs
mer än nödvändigt och så att mark och växtlighet inte kommer till skada.

motoreffekten är begränsad och att
körkortskraven skiljer sig jämfört
med två- och trehjuliga motorcyklar.

Skoterkörning orsakar buller som kan störa omgivningen på olika sätt.
Normalt handlar det inte om buller på en hörselskadande nivå. År 2001
beslutade riksdagen att 60% av terrängskotrarna senast år 2016 ska uppfylla
bullerkrav som inte överstiger 80 dB(A) enligt den svenska normen.
Skoteråkning kan även orsaka andra hälso- och miljöproblem. Avgaserna
från motorerna innehåller partiklar och olika kolväten (bensin och toulen)
som kan orsaka cancer och påverka det centrala nervsystemet.

För att få köra en fyrhjuling krävs
det förarbehörighet och normalt är
det förbjudet att köra fyrhjuling i
terräng.

Utsläpp av kväveoxider och kolvätten medför att halten av ozon i den lägre
atmosfären ökar vilket ger högre halter av marknära ozon. Marknära ozon
kan skada skog och grödor och är skadliga för människors hälsa.

BULLER FRÅN SKJUTBANOR
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För information om vindbruksbuller
och vindbruk se Orsa kommuns
vindbruksplan från år 2011.
Mer information om vindbruk i
kommunen finns på sidan 127 i
översiktsplanen.

Den största skjutbanan i kommunen ligger i anslutning till Orsa – Tallheds
flygfält. Klubben bildades år 1985 och har idag tillgång till en 50 meters
viltmålsbana, en 80 meters viltmålsbana, inskjutningsbana, en trapbana och
en skeetbana.
Jakt- och sportskytteföreningar bedriver skytte med finkalibriga vapen.Bullret
från finkalibriga vapen är ett impulsljud och mäts med integrationstiden 35
millisekunder och med den normala frekvensvägningskurvan A. Skottbuller
från finkalibriga vapen mäts i dB(A) Impuls. Buller från skjutbanor upplevs
ofta som störande för omgivningen.
I Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2005:15) om buller från skjutbanor
anges riktvärden för sådant buller. Vid nyanläggning eller väsentlig
ombyggnad av bana gäller följande riktvärden.
•
•

Helgfri måndag-fredag kl. 7-22: 65-70 dB(A)I
Lördag, söndag och helgdag kl. 09-19: 65-70 dB(A)I, kl. 19-22: 60-65
dB(A)I

Nattetid bör annan skjutverksamhet än militär övningsverksamhet inte
förekomma.
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RIKTLINJER FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS
Riktlinjer för bebyggelse i närheten av vägar tillåtna för farligt gods
Där det finns befintlig bebyggelse inom skyddsavståndet för vägar tillåtna för farligt gods rekommenderas befintlig
bebyggelse kunna ersättas, men inte gå närmare. Detta är framförallt aktuellt längs med järnvägen. Områden som
omfattas av rekommendationerna är:
E45
Lisselhed
Holen
Höglunda
Trunna
		
Orsa centrum
Borngärdet
Born
Höghed
Ämådalen
Kvarnberg

Landsväg 296
Lisselhed
Holen
Höglunda
Trunna
Orsa centrum
Borngärdet
Born
Kallholen
Nederberga
Björken
Mässbacken
Kallmora
Skattungbyn

Järnväg
Lisselhed
Lunden
Höglunda
Orsa centrum
Borngärdet
Born / Nederberga
Skansen / Mässbacken
Tallhed / Fredshammar
Ljothed / Skattungbyn
Ämådalen
Gråtbäck

Länsstyrelsens policy om markanvändning intill transportleder för farligt gods ska följas
Länsstyrelsens policy är framtagen för att främja ett robust samhälle. De rekommenderade avstånden ska i
största möjliga mån följas. Det kan emellertid förekomma situationer där man kan vilja bygga närmare väg eller
järnväg. I så fall ska en riskanalys genomföras för att utreda om det finns förutsättningar, exempelvis gynnsamma
terrängförhållanden, som kan motivera en avvikelse eller om det i detaljplanen kan krävas säkerhetshöjande
åtgärder för att göra platsen lämplig för den tilltänkta byggnationen.

RIKTLINJER FÖR BULLER OCH VIBRATIONER
Riktlinjer för bebyggelse i närheten av flygfältet
Ingen ny bebyggelse på flygfältets område. Undantag för bebyggelse kopplad till flygfältets verksamheter eller
plantskolan under förutsättning att det inte påverkar flygfältets funktion eller karaktär. Ny bebyggelse ska inte
placeras närmare flygfältet och motorcross- och endurobanan än nuvarande bebyggelse med hänsyn till buller.
Ingen nyetablering av bostäder, förskolor, vårdcentraler och dylikt bör ske inom område som utsätts för 70 dB(A)
maximalnivå.

Koncentrera bullrande/störande verksamheter
Det är lämpligt att koncentrera bullrande/störande verksamheter som flygplatser och motorsport till samma
ställe, en aktivitetsplats.

NATUVÅRDSVERKETS RIKTLINJER SKA FÖLJAS
Naturvårdsverkets riktlinjer och riktvärden för flygbuller, buller från skjutbanor, verksamhetsbuller, vindkraftverk
och täkter ska beaktas och följas i samband med detaljplaneläggning och bygglovskedet. I samband med
planläggning, bygglov och tillstånd för vindbruk ska Orsa kommuns Vindbruksplan från år 2011 följas.
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Tips!
Mer information om förorenade
områden finns på Länsstyrelsens
hemsida:
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Sök på förorenade områden.
Se även kartan på sidan 157.

Potentiellt förorenade
områden i Orsa kommun:
Orsa kommun har totalt 89
identifierade potentiellt förorenade
områden, varav 33 är riskklassade av
länsstyrelsen.
Inget område har riskklass 1.
9 områden har riskklass 2.
24 områden har riskklass 3-4.
Dessa siffror gäller för oktober 2017,
materialet uppdateras kontinuerligt.

FÖRORENADE OMRÅDEN
Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri,
träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat
giftiga ämnen i mark och vatten. De flesta förorenade områdena är kända.
I Sverige finns januari 2018 ca 25 000 MIFO-riskklassade områden och
cirka 1000 av dessa är allvarligt förorenade (riskklass 1). För 7000 områden
är riskerna sannolikt stora (riskklass 2). Naturvårdsverket är den nationella
myndighet som arbetar med frågor om förorenad mark. Länsstyrelsen
vägleder kommunen och tar fram kartmaterial där länets områden redovisas.
Detta kartmaterial uppdateras kontinuerligt.

Markförorening i Orsa
År 2001-2010 genomförde Länsstyrelsen en översiktlig kartläggning
av förorenad mark i Dalarna. I Orsa kommun kartlades ett antal objekt
bestående av kemtvättar, sågbladsfabrik, kättingfabrik, bilskrotar och
skrothandlare, skogsindustri, deponier, plywood- och spånskivetillverkning,
ytbehandling av trä, tillverkning av plast, plantskola, verkstadsindustri
och bilvårdsanläggning. Alla typer av objekt redovisades i länsstyrelsens
kartläggning, oberoende av grad eller typ av förorening. Se karta på sidan 157.
Riskklasserna delas in i fyra klasser. Den första klassen är anläggningar/
områden som innebär en mycket stor risk för människors hälsa och miljön.
De branscher som hyser allvarligast föroreningar, bland annat gruvor,
massa- och pappersindustrier finns inte i Orsa.
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Den andra klassen är anläggningar/områden som innebär en stor risk för
människors hälsa och miljön. Enligt länsstyrelsen så finns det sju misstänkt
förorenade områden i Orsa. De branscher som innebär en stor risk för
människors hälsa och miljön är; tillverkning av trätjära, ytbehandling av
metaller, avfallsdeponier, industrideponier, tidigare spånskivetillverkning,
skrothantering och en plantskola. Att området är utpekat innebär inte
nödvändigtvis att marken är förorenad men det föreligger risk för det.
Enligt 10 kap. 2 § miljöbalken är den som bedriver eller har bedrivit en
åtgärd som har bidragit till föroreningen ansvarig för efterbehandling
och sanering. Genom efterbehandlingsarbeten kan man förhindra att de
föroreningar som finns på platsen sprids ytterligare genom exempelvis luft
och grundvatten. Exempel på efterbehandlingsmetoder är inneslutning,
jordtvättning och förbränning. Jord kan även avlägsnas och ersättas med
ny jord.

MIFO – att inventera förorenade områden
Det första steget i arbetet med att utreda ansvarsfrågan är att identifiera
potentiellt förorenad mark. Identifieringen innebär att hitta områden där det
har funnits en verksamhet som skulle kunna förorena området. Områdena
placeras in i branschklasser mellan ett och fyra. Branschklassningen är
en gruppriskklassning som baseras på generella bedömningar. Den första
branschklassen omfattar sådana förorenade anläggningar/områden
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som innebär en mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Detta
medan den fjärde branschklassen omfattar sådana förorenade anläggningar/
områden som har en liten risk för människors hälsa och miljön. Därefter
börjar arbetet med att inventera områden som bedöms kunna vara förorenade.
Inventeringen börjar med områdena i den första branschklassen, det vill säga i en
prioriteringsordning utifrån branschklassning. Inventeringen görs enligt MIFOmetoden (en metod framtagen av länsstyrelserna och Naturvårdsverket).
Fas 1 omfattar en orienterande studie och resulterar i en riskklassifiering.
Fas 2 omfattar en översiktlig undersökning och en ny riskklassning. I och
med riskklassifieringen görs en översiktlig bedömning av de risker som det
förorenade området kan innebära för människors hälsa och miljön.
Riskklassifieringen är ett första steg för att avgöra vilka områden man bör
gå vidare med. Många områden kan avskrivas i ett senare utredningsskede. I
huvudsak är det Länsstyrelsen som inventerar de förorenade områdena och
riskklassar dem. Med hjälp av riskklassningen gör länsstyrelserna sedan en
prioritering för hur områdena ska hanteras vidare. I första hand är det den
första och andra riskklassen som prioriteras för vidare utredningar.

RADON

Gasen finns naturligt i luften, marken och vattnet. Radium är ett radioaktivt
ämne som finns naturligt i berggrunden och i byggnadsmaterial som är
gjort av sten (till exempel betong, tegel, lättbetong). Radon i byggnader
kan komma från tre olika källor; marken under och runt om huset,
byggnadsmaterialet eller vattnet som används i hushållet. Radongas syns
inte och det enda sättet att ta reda på om det finns förhöjda radonhalter
i inomhusluften är genom att mäta. Radonhalten mäts i Becquerel
per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom
sönderfaller per sekund i varje kubikmeter inomhusluft. Normalt är
radonhalten så låg att det inte finns någon risk för hälsan, men det finns
undantag. Ett undantag är blåbetong (alunskifferbaserad lättbetong) som
var vanligt förekommande från år 1929 till slutet av 1970-talet. Blåbetong i
ytter- och innerväggar samt bjälklag kan ge radonhalter på uppåt 1000 Bq/
m3. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3.
I dag tillverkas inte byggnadsmaterial med så hög radiumhalt att det utgör
någon direkt radonrisk.

Radon i vattnet
Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Men
vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon. Vatten
som innehåller mer än 100 Bq/m3 klassas som tjänligt med anmärkning
medan vatten med mer än 1000 Bq/m3 bedöms som otjänligt att använda
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Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva
grundämnet radium sönderfaller. När gasen sönderfaller bildas så kallade
radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrar fastnar på
damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftröret och lungorna.
Radon kan orsaka cancer.

som livsmedel. Förhöjda halter av radon i dricksvattnet kan vara ett tecken
på att radonhalten inomhus är förhöjd.
Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. Radon som vi dricker
tas upp i magsäcken och transporteras ut i kroppen. Den största delen
andas vi ut inom en timme från att vi druckit vattnet. När radonhaltigt
vatten förångas och vi andas in det blir det farligt.

STRÅLNING/MAGNETFÄLT
Strålning är energi i rörelse. Den transporteras i form av vågor eller partiklar
och det finns ständigt omkring oss. Solen är den största och kanske den
viktigast naturliga strålkällan, men det kommer också strålning från rymden,
berggrunden, byggnader och från vår egen kropp. Det finns olika former av
strålning och den delas ofta in i joniserande – och icke joniserande strålning.

Joniserande strålning
Joniserande strålning är strålning med större energi än synligt ljus, infraröd
och ultraviolett strålning. Hit hör till exempel strålning från radioaktiva
ämnen och röntgenstrålning. Joniserande strålning har tillräckligt med energi
för att lösgöra elektroner ur ett ämnes atomer eller slå sönder molekyler, för
att förvandla dem till joner. Jonisering kan innebära bestående förändringar
eller skador hos det som bestrålats, t.ex. hos arvsmassan i kroppens celler.
Den kan delas in i elektromagnetisk strålning, en vågrörelse av elektriska och
magnetiska fält (gammastrålning och röntgenstrålning) och partikelstrålning,
en ström av partiklar från atomkärnor (alfa-, beta- och neutronstrålning).
Gamma- och röntgenstrålning är samma typ av strålning, men med olika
ursprung. Joniserande strålning varken syns, hörs, känns, luktar eller smakar.

Icke joniserande strålning
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Icke joniserande strålning är en elektromagnetisk strålning som inte slår
sönder atomer eller molekyler. Då bildas inte heller joner men det hindrar
inte att den kan orsaka förändringar och skador på det som bestrålas. Den
icke joniserande strålningen omfattar både statiska fält, kraftfrekventa
och radiofrekventa fält, synligt ljus och UV-strålning. Elektromagnetiska
fält som omger t.ex. transformatorer, spolar, motorer, mobiltelefoner och
TV-apparater är icke joniserande strålning.
När det gäller joniserande strålning finns det god kunskap om hur den
påverkar oss, men kunskapen om icke joniserande strålning är mindre. Både
joniserande strålning och icke joniserande strålning finns både naturligt och
producerad på konstgjord väg.

Elektromagnetiska fält
Det finns två olika typer av elektromagnetiska fält; de elektriska fälten och de
magnetiska fälten. De magnetiska fälten mäts i enheten tesla (T). Eftersom
det är en stor enhet används vanligtvis mikrotesla (μT). Magnetfält är den
mest utbredda formen av fält och är det som gör att kompassnålen pekar
mot norr. Detta fält är statiskt, vilket innebär att det inte förändras över
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tid. Statiska magnetfält bildas även kring ledningar med likström. Människan
är anpassad till att leva i jordens magnetfält och det har inte gått att påvisa
skadliga effekter av statiska magnetfält som människor normalt kommer i
kontakt med.
Till skillnad från statiska magnetfält bildas växlande magnetfält runt
elektriska apparater för växelström, d.v.s. apparater som drivs med ström från
vägguttag. Fälten finns även kring kraftledningar och transformatorstationer.
Växlande magnetfält skapar elektriska strömmar i kroppen som, vid mycket
starka magnetfält, kan påverka kroppens nervsignaler. Så starka magnetfält
finns dock inte normalt i vår omgivning. Trots mångårig forskning finns det
inga bevis på att magnetfält kan orsaka cancer. Forskare har dock i flera
oberoende studier sett samband mellan exponering under barnaåren för
magnetfält som ligger över det normala och en förhöjd risk för leukemi.

Riktvärden för magnetiska fält

Lågfrekventa elektromagnetiska fält
Lågfrekventa elektromagnetiska fält är en typ av icke-joniserande strålning.
Elektromagnetiska fält är starkast närmast källan, t.ex. kring kraftledning
eller i närheten av elektriska apparater men styrkan avtar snabbt med
avståndet. Ju starkare ström som används desto starkare är magnetfälten.
Magnetfält är svåra att skärma av och går obehindrat genom väggar och tak.
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Det finns inte något riktvärde för magnetiska fält på grund av den stora
osäkerheten kring hur hälsan påverkas. Svenska kraftnät rekommenderar
att nivåerna på kraftfrekventa magnetiska fält inte ska överskrida 0,4 μT
där människor varaktigt vistas vid nybyggnation av kraftledningar eller vid
nybyggnad av skolor, förskolor och bostäder invid befintliga kraftledningar.
Beroende på hur stor ström som leds genom ledningen varierar avståndet
där fältstyrkan är 0,4 μT. Diagrammet nedan kan ge översiktlig vägledning,
den gula linjen visar på vilket avstånd fältstyrkan är 0,3 μT för några olika
ledningstyper.

Kraftledningar

Tips!
Mer information om strålning och
magnetfält finns på Strålsäkerhets
myndighetens hemsida:
www.stralsakerhetsmyndigheten.se.
Mer information om säkerhet kring
kraftledningar och master finns på
Elsäkerhetsverkets hemsida: www.
elsakerhetsverket.se.
Se även Svenska kraftnäts hemsida:
www.svk.se.

Tips!
Mer information om hänsyns
reglerna finns på Folkhälso
myndighetens hemsida: www.
folkhalsomyndigheten.se och i
Miljöbalkens andra kapitel.
Mer information om de
nationella miljömålen finns på
Naturvårdsverkets hemsida:
www.naurvardsverket.se eller på
www.miljomalen.se.

Kraftledningar är ledningar för låg – och högspänning, så kallad elöverföring.
Lågspänning avser högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning
och allt där över är högspänning. Strålningen från en kraftledning består i
huvudsak av elektriska fält och magnetiska fält. Kraftledningar byggs med
stöd av tillstånd från Energimarknadsinspektionen.
Det minsta tillåtna horisontella avstånden mellan en kraftledning och en
byggnad beror på ledningens spänning. Avståndet mellan en kraftledning
och en byggnad ska vara minst fem meter vid en ledning för högst 55 kV
(kilovolt). Om spänningen är högre ska avståndet vara minst fem meter
plus ett spänningstillägg utanför detaljplanelagt område och minst tio
meter inom detaljplanelagt område. Kraftledningarna får inte löpa ovanför
eller i direkt närhet av byggnader.
För kraftledningar i direkt närhet av parkeringsplatser gäller andra regler.
Avståndet mellan en kraftledning och en parkeringsplats ska normalt vara
fem meter vid högst 55 kV och minst tio meter vid högre spänning. En
kraftledning får inte vara framdragen över eller i närheten av skolgårdar,
idrottsplatser, skjutbanor, anlagda campingplatser eller bad- och lekplatser.
Det är inte heller rekommenderat att anlägga skoterleder i direkt närhet
till en ledningsgata.

Radiofrekventa elektromagnetiska fält
En annan typ av icke-joniserande strålning är radiofrekvent strålning.
Radio, TV, mobiltelefoner och trådlösa datornätverk är exempel på
användningsområden för radiofrekvent strålning. Frekvensen för radiovågor
är högre än för hushållsel och järnvägar (men våglängden är betydligt
kortare).
Magnetfälten från hushållsapparater är normalt mycket lägre än
myndighetens referensvärden och innebär därför ingen hälsorisk.
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I Orsa kommun finns två trans
missionsledningar, markerade med rött
i kartan.

Strålningsmaximum på marken finns 50-300 meter från masten beroende
på mastens höjd och antennens vinkel. På det avståndet från antennen är
radiovågorna dock mycket svagare än gränsvärdena. Radiovågornas styrka
avtar snabbt med avståndet till källan. Vanligtvis är allmänhetens exponering
från basstationer mer än 100 till 1000 gånger lägre än gränsvärdena.
Alla nya master kräver bygglov enligt plan- och bygglagen. Vid en bygglovsprövning för master ska verksamhetsreglerna i plan- och bygglagen och
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken tillämpas. Mark- och vattenområden
som har betydelse ur allmän synpunkt utifrån deras natur- och kulturvärden
ska enligt miljöbalken så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan
skada dem. Nyetablering av en mast eller tillhörande väg, teknikbod m.m.
kräver i vissa fall en miljökonsekvensbeskrivning om skyddsvärd natur
riskerar att påverkas. En bedömning ska göras i varje enskilt fall.
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Riktvärden
Misstankarna om samband mellan magnetfält och cancer gör att
Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar en viss försiktighet. Därför bör
följande beaktas vid samhällsplanering och byggande, om det kan göras till
rimliga kostnader:
•

•
•

Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och
andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält
begränsas.
Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära
elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.
Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som
kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella
arbetsmiljöer.

Miljöbalkens hänsynsregler
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel ska alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet vidta de skyddsåtgärder och den
försiktighet som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Det är den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som ska
ha tillräcklig kunskap om hur människors hälsa och miljön påverkas och
kan skyddas. Bästa möjliga teknik ska användas i den utsträckning det inte
anses vara orimligt.

Det nationella miljömålet för säker strålmiljö
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Enligt det nationella miljömålet om säker strålmiljö ska individens
exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas
så långt det är rimligt. Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet
och i övriga miljön ska vara så låg att människors hälsa och den biologiska
mångfalden inte påverkas negativt. Utsläppen av radioaktiva ämnen i
miljön ska begränsas så att människors hälsa och den biologiska mångfalden
skyddas. Antalet cancerfall på grund av ultraviolett strålning ska minska
och antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning ska
vara lägre än år 2000.
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RIKTLINJER FÖR FÖRORENAD MARK
Vid exploatering behöver man vara uppmärksam på föroreningar
Om man ska exploatera tidigare obebyggd skogsmark brukar det inte vara risk för markföroreningar och man
behöver vanligtvis inte undersöka frågan djupare. Däremot, om man ska exploatera, eller av annan anledning
genomföra markarbeten, i ett område där det finns misstanke om att det förekommit en verksamhet som kan ha
orsakat föroreningar ska man titta på vilka verksamheter som förekommit historiskt på platsen. Finns misstanke
om att tidigare verksamheter kan ha orsakat föroreningar bör man gå vidare och göra provtagning för att klargöra
föroreningarnas omfattning och art.
I samband med markarbete bör man generellt sett vara uppmärksam på avvikande material eller lukt, vilket kan
tyda på förorening. Om man iaktar något sådant så ska tillsynsmyndigheten (Miljönämnden) kontaktas för samråd
kring eventuell provtagning och hur hantering av eventuellt redan uppgrävda massor ska ske.

Sanering av mark vid nya användningsområden av verksamhetslokaler
Om verksamhetslokaler/industrier får nya användningsområden eller rivs kan det krävas att marken/fastigheten saneras.

RIKTLINJER FÖR RADON
Genom att undersöka radon i detaljplaneprocessen underlättas bygglovet
När områden detaljplaneläggs för bostäder och skolor ska markradonundersökning genomföras. Utifrån gjorda
mätningar tas ställning till om byggnaderna behöver uppföras radonskyddat, vilket är den grundläggningstyp
som ska användas för normalradonmark (10- 50 kBq /m3 ), eller radonsäkert, den grundläggningstyp som ska
användas för högradonmark (mer än 50 kBq/m3 ).

Vid bygglovprövning utanför detaljplanelagt område ska radonrisk hanteras
Vid bygglovprövning utanför detaljplanelagt område rekommenderar kommunen att byggnader uppförs
radonskyddat eller med en grundläggning förberedd för radonåtgärder, om inte en markradonundersökning har
påvisat att ingen trolig radonrisk föreligger.

Fastighetsägare med egen brunn bör analysera radonhalten i grundvattnet.
Orsa kommun rekommenderar alla fastighetsägare med egen borrade brunnar att analysera radonhalten i
grundvattnet. I bergborrade brunnar bör även uranhalten mätas.

RIKTLINJER FÖR ELKTROMAGNETISKA FÄLT
Man ska inte behöva bo eller vistas nära kraftledningar
Magnetfältet på platser där människor stadigvarande vistas, exempelvis bostäder, förskolor eller vårdinrättningar,
bör inte överskrida 0,4 μT. Vid detaljplaneläggning nära kraftledningar behöver frågan utredas.
Nya kraftledningar och elektriska anläggningar bör även utformas eller förläggas så att människors exponering
för magnetfälten begränsas.

Kraftledningar genom tätorten bör jordförläggas
För att få en attraktiv landskapsbild i tätorten där boende och besökare kan ta del av Siljansbygdens landskap med
bebyggelse vid sjön, omgärdad av den blånande bergen, bör större kraftledningar jordförläggas.

Riktlinjer nyetablering av mobilmaster
Vid nyetablering av mobilmaster bör dessa i första hand samlokaliseras med andra aktörers master. I de fall
en ansökan om nyetablering av mast kommer in till kommunen ska det i första hand undersökas om behovet
kan samlokaliseras med en befintlig mast. Flera operatörer kan då använda samma mast. I andra fall bör det
undersökas om flera master kan stå på samma plats. Först i tredje hand bör kommunen titta på möjligheten att
lokalisera en ny mast till en plats där det tidigare inte stått en mast.

156

DEL 2 - PLANFÖRSLAG

KARTA ÖVER MISSTÄNKT FÖRORENAD MARK

157

Länsstyrelsens riskvägledning
för översvämning, ras och skred
Länsstyrelsen i Dalarna har 2017
gett ut en regional vägledning för
hantering av risker. Den används vid
planering av ny bebyggelse och vid
detaljplaneläggning av bebyggelse
som redan finns, och ger information
om hur människors hälsa och
säkerhet kan skyddas.
Vägledningen finns att läsa på
länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/Dalarna ,
sök på "riskvägledning översvämning
ras och skred"

Läs mer om hur Dalarnas län
påverkas av klimatförändringar:
https://www.smhi.se/klimat/
framtidens-klimat/lansanalyser
klimat

Information om höjdsystemet
RH2000
RH 2000 är Sveriges nya nationella
höjdsystem.
Fakta om RH 2000
Nollpunkt: Normaal Amsterdams
Peil (NAP)
Epok: År 2000
Höjdtyp: Normalhöjder
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Det finns risk för översvämning utmed Orsasjön och Österdalälvens
stränder, främst i samband med vårflod och höstflod samt skyfall. Dessutom
kan översvämningar orsakas av dammbrott, vilket är ganska ovanligt.

Klimatförändringar
Dalarna kommer, liksom övriga delar av Sverige, att bli både blötare och
varmare under de närmsta hundra åren. Klimatscenarierna visar på en
ökning av bland annat skyfall och höga temperaturer.
Klimatscenariena visar på ökad medelvattenföring. De höga medelvattenflödena förväntas få längre varaktighet med eftersom snömängderna
blir mindre förväntas även även vårfloderna bli mindre.

Översvämning från Österdalälven och Orsasjön
Dalälvens vattenregleringsföretag (DVF) gjorde år 2012 en översvämningskartering för höga flöden och dammbrott i Österdalälven. 100-årsflödet
syns på kartan på sidan 164.

SMHIs information om
klimatförändringar

Mer information om
anpassning hittar du på:
www.klimatanpassning.se

ÖVERSVÄMNING

Medelfel: 1.0 mm/√km
Korrektioner: Landhöjning, tidjord
(zero), jordkrökning, tyngdkraft,
stånglängd med flera.
De höjdmetrar som är utskrivna i
kapitlet om ”Översvämning” redovisar
antalet meter över havet som det
till exempel är rekommenderat
att bygga byggnader på inom Orsa
kommun.

Beräknat högsta flöde är ett extremt flöde som beräknas genom kritiska
faktorer (regnmängd, snösmältning, hög markvattenhalt och fyllnadsgrad
i vattenmagasin). Flödet beräknas enligt Flödeskommitténs riktlinjer för
dimensionering av riskklass 1-dammar. Det kan jämföras med ett 10 000
årsflöde. För centrala Orsa ligger nivån på + 166,8 (RH2000).
DVF har även genomfört beräkningar av vilka områden som kommer
att översvämmas om dammarna i älven brister. Emellertid är det väldigt
låg risk för att en damm brister varför dessa nivåer inte används som
planeringsunderlag. Kommunen har tagit fram en handlingsplan för hur
kommuninvånarna ska agera vid dammbrott.

Vad händer vid ett dammbrott?
Dalälven är en av kraftverksälvarna i Sverige. För att kunna producera el i
älvarna måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. Risken
för att en damm brister och orsakar översvämning är liten. Om en större
damm går sönder kan stora områden längs älven svämma över.
Orsa skulle kunna påverkas om någon av länets större dammar brister. Vid
ett dammbrott sker det en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet
närmast dammen där vattenytan tillfälligt kan höjas flera meter. Om
Trängsletdammen i Älvdalens kommun brister tar det 6-7 timmar innan
vattnet når Orsa centrum.
Om det sker en allvarlig olycka, som till exempel ett dammbrott eller
gasutsläpp varnas allmänheten i de tätorter som berörs genom signalen
”viktigt meddelande”.
Räddningstjänsten har det lokala ansvaret vid ett dammbrott.
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Samhällsviktig verksamhet
Samhället är mer beroende av vissa verksamheter än andra. En samhällsviktig
verksamhet är en verksamhet som måste fungera antingen för att vi inte ska
hamna i allvarliga kriser, eller för att hantera kriser när de väl inträffar. Det
är särskilt viktigt att dessa verksamheter lokaliseras till lägen som inte är
utsatta, exempelvis för höga flöden.

Anmärkning med
anledning av länsstyrelsens
utställningsyttrande:
Länsstyrelsen i Dalarna kan inte
lämna planeringstrygghet innan
detaljplaneskedet vad gäller
översvämning.

Översvämning på grund av skyfall
Kommunen har med hjälp av Länsstyrelsen tagit fram en simulering av vad
som kommer att ligga under vatten vid ett häftigt skyfall. Modellen matas
med ett 100-årsregn respektive ett 200-årsregn samt ett högsta beräknat
flöde, där det scenario som simuleras motsvarar ogynnsamma förhållanden
där ingen infiltrationskapacitet finns samt att ledningsnäten går fulla och
inte kan ta emot ytterligare vatten. Man har inte tagit hänsyn till broar eller
planskilda passager.
Modellresultaten utgör ett viktigt underlag för att identifiera platser där
befintlig och planerad bebyggelse kan behöva särskilda åtgärder eller vilka
ytor som bör sparas som översvämningsytor samt var dagvattenledningarna
kan behöva förstärkas alternativt ersättas med öppna lösningar.

Historisk översvämning

Nederbördsmängden vid dammen i Vässinkoski ledde till att dammägaren
blev tvungen att tappa mer vatten än vad magasinet i Noppikoski, 12
kilometer nedströms, kunde ta emot. Den 5 september ledde detta till
att dammen i Noppikoski blev full, och den 6 september blev situationen
kritisk. På kvällen fastnade regleringen till dammen och vattenytan steg
till kritiska nivåer. Den 7 september började dammbyggnaden erodera
med flöden runt 600 kubikmeter som följd (150 m3/s21). Dammbrottet
orsakade stora skador närmast nedströms Noppikoski.
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År 1985 drabbades Österdalälven och Dalälven av en kraftig översvämning.
Orsaken till översvämningen var en längre period av höga vattenflöden
då det hade varit en ovanligt regnig sommar och höst. Vårfloden i
Dalälven var 35% större än normalt, detta följdes sedan av några regniga
sommarmånader. I slutet av augusti var de naturliga vattenmagasinen
(markvatten, grundvatten, sjöar) fulla. De högsta flödena inträffade i de
vattendrag som rinner upp i Orsa finnmark, främst Oreälv och Voxnan.
Enligt en analys av SMHI uppgick flödet i Vässinkoski den 7 september till
ungefär ett 1000 -årsflöde.

RENINGSVERK
I ett kommunalt reningsverk renas avloppsvattnet med mekaniska, biologiska
och kemiska metoder. Reningsprocesserna är utformade för att bryta ned
organiskt material och avskilja partiklar samt fosfor från avloppsvattnet.
Större reningsverk har biologiska reningssystem för kväveavskiljning. Vid
rening av det kommunala avloppsvattnet bildas slam som innehåller fosfor,
kväve och mullbildande ämnen.
Kommunala avloppsreningsverk är byggda för att i första hand ta emot och
rena hushållsspillvatten. Reningsverken kan även ta emot avloppsvatten
från industrier och andra verksamheter om det inte skiljer sig alltför mycket
från hushållsspillvatten. Avloppsvatten från industri och verksamheter kan
innehålla metaller, salter, fett och miljöfarliga organiska ämnen eller ha ett
betydligt lägre eller högre pH-värde än hushållsspillvatten. Avloppsvatten
från verksamheter kan därför skada ledningar eller reningsprocesser i
reningsverket. Föroreningarna kan dessutom hamna i slammet eller följa
med det renade vattnet ut från reningsverket.
Det finns olika typer av avloppsvatten; spillvatten och dagvatten. Spillvatten
är förorenat vatten från t.ex. bostäder, sjukhus, skolor, industrier, tvätterier
och bilvårdsanläggningar. Spillvattnet leds till reningsverket och renas
därefter innan det släpps ut i recipienten, t.ex. sjöar och vattendrag.
Dagvatten är regn- och smältvatten som avleds från tak, gator, parkeringsytor
och andra hårdgjorda ytor. Dagvatten ska inte kopplas till spillvattennätet.
Avledningen sker istället vanligen genom särskilda dagvattenledningar till
närmaste recipient, oftast utan någon rening.
Dränvatten är dräneringsvatten från husgrunder och ska normalt kopplas
till dagvattennätet.
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Reningsverk kan medföra en del olägenheter för allmänheten och
närboende. Verksamheten kan medföra transporter och visst buller, och det
kan uppstå dålig lukt i reningsverket och omgivningen. Enkelt förklarat
beror den dåliga lukten på bland annat svavelväte (H2S) som produceras
genom en biologisk reaktion i avloppsvattnet eller avloppsreningsverket.
Svavelvätet bildas ur den syrefria nedbrytningen av det organiska materialet
som finns i avloppsvattnet.
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Försurning
Skogsmark, sjöar och vattendrag är i många fall naturligt sura. Nedfall
av försurande ämnen har dock lett till en ökad försurning. Försurningen
påverkar växter och djur och bidrar till ökad korrosion, det vill säga att
material vittrar sönder. Korrosionen drabbar till exempel fornlämningar
och nedgrävda rörledningar. Människans hälsa kan påverkas negativt av
försurning.
De ämnen som bidrar till försurning är svaveldioxid, kväveoxider och
ammoniak. De härrör framförallt från utsläpp från väg- och sjötrafik,
värme- och elkraftverk, industrier samt jordbruk. Skogsbruk är också en
faktor som kan bidra till försurning, både genom tillväxt och skörd. En ökad
efterfrågan på biobränsle har gjort att uttag av hela träd har blivit vanligare.
Detta kan leda till ökad markförsurning och utarmning av näringsämnen
om det inte sker på rätt sätt.
Den största utmaningen är att det tar lång tid för naturen att återhämta
sig. Trots att det totala utsläppet av svaveldioxid och kvävedioxider har
minskat i Europa under de senaste tjugo åren, har det endast lett till en
långsam förbättring av Sveriges sjöar och vattendrag. Var tionde sjö bedöms
vara försurad p.g.a. att människans olika verksamheter. I skogsmark och
grundvatten tar återhämtningen ännu längre tid.
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Det finns flera metoder för att bekämpa försurning, exempelvis tillförsel
av aska från värmeverk och industrier till skogsbruk som används för att
motverka försurning på grund av skogsbränsleuttag. En annan metod som
är vanligt förekommande i det svenska arbetet med att bekämpa försurning
är kalkning.
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Tips!
Länsstyrelsen har gjort en regional
riskvägledning för översvämning, ras
och skred, läs mer på sidan 152.
Mer information om ras-, erosionoch skredrisk finns på Sveriges
geotekniska instituts hemsida: www.
swedgeo.se och på SGU – Sveriges
geologiska undersökningars hemsida:
www.sgu.se.

RAS-, EROSIONS- OCH SKREDRISK
Erosion
Erosion är den nednötning och transport av jord och berg som bland
annat orsakas av vind, rinnande vatten och vågor. Olika jordarter är olika
känsliga för erosion. Grus och sten är svåreroderade medan sand och
silt är relativt lätteroderade. Lera som är den finkornigaste jordarten, är
ofta ganska svåreroderad eftersom lerpartiklarna hålls ihop av så kallade
kohesionskrafter.
Erosion från vågar orsakas främst av vindvågor med kan även uppkomma
p.g.a. en jordbävning (tsunami), vid tappning av en damm eller på grund av
fartygstrafik. Vinderosion är begränsad i Sverige och förekommer framförallt
i områden som saknar vegetationstäcke, exempelvis längs sandstränder och
dyner samt på åkerjord under vår och försommar.
Erosion kan också uppkomma av nötande eller bändande is från istäcken och
isdämmor som bildats i samband med vårflöden i vattendrag eller reglerade
vattenmagasin. Inre erosion kan förekomma i finkornig friktionsjord genom
att grundvattenströmmar för med sig partiklar och på så sätt orsakar
materialvandring.

Varför inträffar erosion?
Det finns två förutsättningar för att det ska inträffa erosion. Det krävs
en tillgång på erosionskänsligt jordmaterial, och ett flöde av vatten som
är tillräckligt stort för att slita loss och transportera materialet. Om
vattenflödet minskar avstannar erosionen.
De mest erosionsbenägna jordarterna är välsorterade jordarter
med en konstorleksfördelning motsvarade finsand och mellansand.
Månggraderad jord, dvs. måttligt eller dåligt sorterad jord såsom morän,
är mindre erosionsbenägen. I sådan jord kan det istället bildas ett naturligt
erosionsskydd. Erosionsskyddet bildas genom att de ytligaste jordskikten
spolas bort av vattenströmmar och vågor medan de grövre jordarterna
lämnas kvar i ytan, som har högre motståndskraft mot fortsatt erosion.
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Vattenrik mark
Vattenrik mark är mark med ett högt grundvattenstånd där det inte är
lämpligt att bygga eller bedriva skogs- eller jordbruk. Kännetecken på
vattenrik mark är att grundvattnet bildar vattensamlingar i markytan.
Skogstillväxten är oftast nedsatt p.g.a. det höga vattenståndet och barrträd
har svårt att bilda växtliga bestånd.

Ras och jordskred
Ras och jordskred är ett resultat av erosion, vilka är snabba förflyttningar
av jordmassor och berg. Vid ett skred rör sig jordmassan till en början
sammanhängande i ett stycke. I ett ras rör sig istället enskilda beståndsdelar
av jord och berg fritt i förhållande till varandra. Hur stabil marken är
beror på jord-, berg- och vattenförhållandet i området. Ökad belastning av
marken i samband med till exempel utfyllnad eller exploatering kan göra
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marken instabil, vilket kan leda till ras och skred. Visa områden är mer
känsliga än andra. Därför är det viktigt att känna till markförhållandena i
det område som ska exploateras, så att bebyggelse och utfyllnad inte gör
jorden instabil. Geotekniska utredningar används för att säkerställa att
marken är lämplig att bygga på. Sådana utredningar görs vanligtvis vid en
detaljplaneläggning. Länsstyrelsens regionala riskvägledning för ras och
skred utgör ett viktigt underlag vid planering, se sidan 152.
Enligt 2 kap. 2§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas
för det eller de ändamål som marken är mest lämpad för med hänsyn till
beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som
från allmän synpunkt medför en god hushållning.

Ansvarsförhållanden vid en naturolycka
Fastighetsägaren har det primära ansvaret för att skydda sin egen egendom.
Detta gäller även vid naturolycka. Om varken stat eller kommun kan eller
vill bistå har den enskilde att vända sig till det privata försäkringsskyddet
för att täcka sina kostnader.
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Kommunen är den ansvariga aktören för räddningstjänst vid olyckor eller
överhängande fara för olyckor. Det är kommunen som ska agera och
kommunen ska stå för kostnaden. Vissa delar av höga kostnader ersätts
sedan av staten.
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Teckenförklaring
100-årsflöde vattenregleringsföretagens översvämningskartering 2012
Högsta flöde MSB , kartering från MSB 2013
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RIKTLINJER FÖR ÖVERSVÄMNING
I områden belägna under nivån för 100-årsflödet råder stor sannolikhet för översvämning
I områden som hotas av 100-årsflödet bör det inte tillkomma någon bebyggelse alls. Undantag kan göras för enkla
byggnader, exempelvis uthus med ett lågt ekonomiskt värde och som har ett innehåll med lågt värde. Undantag
behöver också göras för anläggningar som behöver ligga i närheten av vatten, t.ex. båthus.

Lägsta grundläggningsnivå
Om man vill bygga nära ett område med risk för 100-årsflöde ska man se till att byggnaden klarar naturligt
översvämmande vatten upp till ett 100-årsflöde.
I orsa centrum är lägsta grundläggningsnivån för samhällsviktiga verksamheter exempelvis +166,8 RH2000. I
delar av Born är den lägsta grundläggningsnivån för samhällsviktiga verksamheter +173,7 RH2000.

I områden belägna över 100-årsflödet men under nivå för högsta beräknade flöde finns viss sannolikhet
för översvämning
De flesta verksamheter kan lokaliseras till områden som är belägna ovan 100-årsflödet men som ändå inte ligger
ovan högsta beräknade flödet. Samhällsviktiga funktioner eller riskobjekt ska dock alltid lokaliseras ovan nivå för
högsta beräknade flöde.
Om man väljer att lokalisera nya, större bebyggelseområden till områden belägna under högsta beräknade flöde
bör man alltid genomföra en riskanalys med en bedömning av platsens lämplighet utifrån tänkt markanvändning.
En riskanalys kan göras för att utröna om bebyggelsen behöver utformas på ett visst sätt eller om säkerhetsåtgärder
behöver vidtas.

Ovanför nivån för högsta beräknade flöde råder det låg sannolikhet för översvämning
I Orsa centrum är det högsta beräknade flödet +166,8 RH2000. Ovanför den här nivån kan all typ av bebyggelse
lokaliseras, även samhällsviktiga verksamheter eller riskojekt, exempelvis sjukhus, skolor eller riksväg.

Undvik att bygga i områden där regnvatten kan ansamlas
Om man vill bygga i områden som kan komma att drabbas vid skyfall behöver man vara uppmärksam på att
man kan behöva vidta vissa åtgärder för att tomten ska vara lämplig, exempelvis fylla upp till lämplig nivå eller
anordna särskilda dagvattenlösningar.

RIKTLINJER FÖR NATUROLYCKA
Både kommunen och fastighetsägaren har ett stort ansvar
Kommunen är både fastighetsägare och myndighet och har därmed en något komplex roll. Kommunen ska
klarlägga vilka platser som kan komma att utsättas för översvämning eller erosion, riskbedöma sina egna fastigheter
och informera övriga fastighetsägare så att de kan vidta skyddsåtgärder.
Ytterst är det fastighetsägaren som har det primära ansvaret för att skydda sin egendom.

RIKTLINJER FÖR RAS-, EROSIONS- OCH SKREDRISK
Kommunen ska bevaka risken
Kommunen ska hålla uppsikt över de områden som utpekats i utredningen från år 1992 genom att regelbundet
besiktiga platserna.

I samband med detaljplanläggning och större bygglovsprojekt bör en geoteknisk undersökning göras
En geoteknisk undersökning bör alltid göras i samband med detaljplanläggning och större bygglovsprojekt för att
undersöka markförhållandet innan exploatering.
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Tips!
Mer information angående djurhållning finns på länsstyrelsens
hemsida: www.lansstyrelsen.se
och på Boverkets hemsida: www.
boverket.se.

Djurskyddslagen 16 §

DEL 2 - PLANFÖRSLAG

Tillstånd till verksamheten
ska den ha som yrkesmässigt eller i större
omfattning
1. håller, föder upp, upplåter eller
säljer sällskapsdjur eller tar emot
sällskapsdjur för förvaring eller
utfodring,
2. håller, föder upp, upplåter eller
säljer hästar eller tar emot hästar
för förvaring eller utfodring eller
använder hästar i ridskoleverksamhet,
eller
3. föder upp pälsdjur. Frågor om
tillstånd prövas av den myndighet
som
regeringen
bestämmer.
Myndigheten får också återkalla ett
beviljat tillstånd.
Vid
tillståndsprövningen
ska
särskild hänsyn tas till att den
sökande kan anses lämplig att
bedriva verksamheten och att de
anläggningar i vilka verksamheten
ska bedrivas är lämpliga från
djurskyddssynpunkt.
Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. villkoren för att en verksamhet ska
anses vara av större omfattning,
2. undantag från första stycket. Lag
(2008:660).

DJURHÅLLNING
Landskapet i Orsa kommun är starkt präglat av odling och djurhållning under
lång tid. Mosaiken av relativt små åkrar, hagar och ängsmarker högre upp
på sluttningarna, och de öppnare större fälten längst ned i dalgångarna ger
variation och fantastiska utblickar, samt biologisk mångfald och möjlighet
till försörjning. Fäbodbruket är ett välkänt exempel på djurhållning som
varit viktig traditionellt, och fortfarande förekommer. Orsa kommun har
ett flertal aktiva lantbrukare vilket ger tillgång till närproducerade livsmedel
för kommuninnevånarna. Läs även om jordbruk och landskapsbild på sida
32, samt om jordbruk generellt på sida 116.
Du som funderar på att börja med djurhållning får i följande stycken
kortfattad information om vad du kan behöva tänka på. Kontakta
miljökontoret eller länsstyrelsen för mer information.
I vissa fall behövs tillstånd från Länsstyrelsen för djurhållning. Det gäller
verksamheter som till exempel hundpensionat, ridskolor, inackoderingsstall
och zoobutiker. Tillståndet kallas ”paragraf 16-tillstånd” efter kravet på
tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen. För yrkesmässig verksamhet krävs det
alltid tillstånd. Det krävs tillstånd från Miljökontoret för att hålla nötkreatur,
häst, get, får och svin eller pälsdjur och fjäderfä, som inte är sällskapsdjur,
inom område med detaljplan. Höns och tupp som vistas utomhus räknas
inte som sällskapsdjur. Anledningen till att det krävs tillstånd är att det i
vissa fall kan bli besvär för omkringboende som störs av djuren ifråga, t.ex.
en tupps glada morgonrevelj. För hållande av högst fem höns krävs inget
tillstånd. Observera, att för en tupp krävs det alltid tillstånd, inom område
med detaljplan.
Djurhållning medför olika typer av påverkan på omgivningen. De mest
typiska störningarna är lukt, flugbildning, damning, höga ljud, skarpt ljus
(vid ridbanor) och annat. I fråga om hästar tillkommer en befarad hälsorisk;
risken för spridning av allergen. Hästallergi kan ge mycket svåra symtom
hos personer som är överkänsliga. De grundläggande kraven när det gäller
planering för djurhållning i anslutning till den byggda miljön och vice
versa finns i 2 kap. plan- och bygglagen. Här ställs krav på att kommunen
ska beakta hälsorisker mot omgivningen från olika verksamheter, 2 kap.
5§ p1 plan- och bygglagen, till exempel risken för allergenspridning från
hästhållning till omgivningen. I 2 kap. 9§ plan- och bygglagen ställs krav
på att kommunen i största möjliga utsträckning ska undvika och/eller
förebygga olägenheter för grannar i samband med planläggning eller vid
prövning av bygglov.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningstjänsten utgår från räddningsstationen i Orsa centrum.
Räddningstjänstens insatstid är cirka 20 minuter inom tätorterna Orsa,
Södra Orsa, Skattungbyn och Grönklitt. I övriga kommunen är insatstiden
cirka 30 minuter eller mer. I arbetet med att se över verksamheten tar
Räddningstjänsten regelbundet fram en handlingsplan för skydd mot
olyckor.
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Verksamheter som hundpensionat, ridskolor, inackoderingsstall och zoobutiker behöver tillstånd
Om man ska driva verksamheter som till exempel hundpensionat, ridskolor, inackoderingsstall och zoobutiker
behövs tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndet kallas ”paragraf 16-tillstånd” efter kravet på tillstånd enligt 16§
djurskyddslagen. Om det handlar om yrkesmässiga verksamheter behöver man alltid tillstånd. Zoo-butiker kan
även kräva tillstånd enligt miljöbalken.

Djurhållning av djur som inte räknas som sällskapsdjur
Om man ska hålla nötkreatur, hästar, getter, får och svin eller pälsdjur och fjäderfän som inte räknas som
sällskapsdjur, inom detaljplanelagtområde, krävs det tillstånd från Miljökontoret. Höns och tuppar som vistas
utomhus räknas inte som sällskapsdjur. Anledningen till att det krävs tillstånd är att djurhållningen kan vara till
besvär för omkrinboende som störs av djuren.
För hållande av högst fem höns krävs det inget tillstånd. För hållande av en tupp krävs det alltid tillstånd, inom
detaljplanelagt område.

Biodling och hushållning av bin
Den enskilda biodlaren har ett stort ansvar för att förebygga och hindra spridningen av bisjukdomar. Du som har
ett bisamhälle ska anmäla detta till Länsstyrelsen. Information om biodling finns bland annat på Jordbruksverkets
hemsida: www.jordbruksverket.se och på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se.

RIKTLINJER GÄLLANDE RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Framkomlighet
För att förebygga och underlätta vid räddningsinsatser föreslås framkomligheten på Kaplansgatan och vid Sandhed
bli bättre. Detta p.g.a. att vägarna i dag är smala vilket försvårar räddningsarbetet.
Underhållet av vägen upp till Grönklitt är viktigare än gatans bredd, men det skadar inte om vägen är bredare ur
turism- och räddningstjänstsynpunkt. Underhållet och framkomligheten på vägarna är ett större problem inom
Grönklitt. Parkeringsplatserna leder till framkomlighetsproblem för Räddningstjänsten.

Räddningskompetens bland personalen på Grönklitt
Instatstiden för Räddningstjänsten är mellan cirka 20 - 30 minuter från Orsa räddningsstation till Grönklitt. För
att förkorta insatstiden vid olyckor (t.ex. brand) föreslås Grönklitt utrustas med lokala räddningsresurser där
personalen kan utföra mindre räddningsinsatser. Grönklitt föreslås också ha minst en personal på plats dygnet
runt.

Sprinkelsystem och brandposter för att minska omfattningen vid olyckor
Alla större byggnader, exempelvis hotell, skolor, vårdcentraler m.m., bör utrustas med sprinkelsystem och
brandposter.

Rekommenderade avstånd mellan campingfordon, t.ex. husbilar och husvagnar
Det rekommenderade avståndet mellan två husvagnar/husbilar eller mellan en husvagn/husbil och ett tält bör
vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter.
Det är campinggästens ansvar att se till att avstånden till grannarna på campingplatsen hålls.
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Kommunen samverkar i flera kommunövergripande frågor som berör bland annat skola,
infrastruktur och riksintressen.
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MELLANKOMMUNALA
FRÅGOR

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Vatten och avlopp
Under åren 2016-2017 genomför NODAVA en utredning av hur
vatten- och avloppsfrågan skulle kunna lösas i ett större perspektiv. Ett
av alternativen som undersöks är möjligheten att koppla ihop Orsas och
Moras VA-system. Detta skulle kunna innebära en stor trygghet för båda
kommunernas framtida VA-försörjning.

Infrastruktur
Läs mer i riktlinjerna för de olika trafikslagen under rubriken Trafik och
transporter.
Olika former av kollektivtrafik mellan Orsa och grannkommunerna
behandlas av Region Dalarna.
Mer persontrafik på Inlandsbanan skulle stärka möjligheterna att resa
mellan Orsa och Mora, och även vidare mot Borlänge och Mälardalen.
Under våren 2017 pågår ett projekt med pendeltrafik på Inlandsbanan,
vilket är positivt för möjligheterna att arbetspendla mellan Mora och Orsa.
Stråk för cykeltrafik mellan Orsa och Mora bör stärkas.
Vägnätet är också en viktig mellankommunal länk. Omdaningen av
E45 mellan Orsa och Mora kräver samarbete. Även trafiklösningen
vid Styversbacken kräver samråd med Mora kommun, se avsnittet om
delområdet Södra Orsa.

Boende
Kommunen har ambitioner om att öka boendemöjligheterna kring
pendlingsstråket mellan Orsa och Mora. En utökning av boende i Södra
Orsa skulle på sikt medföra att kommunerna växter ihop ytterligare. Det
ställer krav på gemensamma lösningar för exempelvis vägfrågor. Läs mer i
kapitlet Boende och transporter, sidan 74-87.
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Skola
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har idag ett gemensamt ansvar för
gymnasieskolorna.

Riksintressen
Riksintresseområden för naturvärden och energiproduktion är exempel på
intressefrågor som påverkar Orsa och dess grannkommuner. Etablering av
vindbruk kan ha stor påverkan på landskapet och kan synas på långt håll.
Det är viktigt att ha ett gott mellankommunalt samarbete vid exempelvis
vindbruksetableringsfrågor.
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