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Mora Orsa miljönämnd 
Plats och tid: Kommunsalen, Orsa kommunhus 08.10-9.20 

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

Övriga deltagare: Camilla Björck, miljöchef 
Mia Bergman, miljöinspektör, föredragande § 7 
Matilda Jonsson, miljöinspektör, föredragande § 7 
Pernilla Ståbis, administratör, föredragande § 7 
Nildas Sjödin, miljöinspektör, föredragande § 8 
Hanna Rosdal, sel<reterare 

Utses att justera: Anders Johansson (V) 

Justeringens Miljökontoret 2022-03-15 
plats och tid: 

Underskrifter: Paragraf 7-10 

Anders Johansson, Justerande 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Mora Orsa Sammanträdesdatum: 2022-03-09 
Miljönämnd 

Överklagningstid: 2022-03-15 2022-04-05 

Anslaget sätts upp: 2022-03-15 Anslaget tas ner: 2022-04-06 

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Orsa 
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§7 Dnr: 2022-64-M07 

Tillsyn av enskilda avlopp i Mora kommun 2017-2027, 
perioden 2023-2025 

Miljönämnden beslutar att anta föreslagen prioriteringsordning för tillsyn av ensldlda 
avlopp i Mora kommun 2023-2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Havs- och vattenmyndigheten (HaV) finns det i Sverige runt 700 000 ensldlda 
avlopp med WC påkopplat. Utav dessa bedöms hälften sakna egentlig rening och 
många äldre avlopp är i stort behov av upprustning. Undermåliga anläggningar utgör 
en uppenbar risk för smittspridning och övergödning av sjöar och vattendrag. 

I Mora kommun finns ca 1500 ensldlda avlopp med wc anslutet. Många av dem bedöms 
ha ett stort tillsynsbehov därför ska miljökontoret enligt Mora kommuns VA-plan ta 
fram en tillsynsplan och genomföra tillsyn av dessa. 

Miljönämnden beslutade 2016 att anta en tillsynsplan för ensldlda avlopp i Mora 
kommun 2017-2027. Vilka geografiska områden som ska prioriteras bestäms för tre år 
i taget. Tidigare har beslut fattats gällande perioderna 2017-2019 samt 2020-2022. Det 
är nu aktuellt att besluta om en ny prioriteringsordning för tillsynen 2023-2025. 

Motivering 
För att säkra skyddet för människors hälsa och miljön samt efterlevnaden av 9 kap. 7 § 
miljöbalken föreslår miljökontoret att Mora Orsa miljönämnd antar den föreslagna 
prioriteringsordningen (se bilaga 1) för tillsyn av ensldlda avlopp i Mora kommun 
under åren 2023-2025. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret, 2022-02-11 
Prioriteringsordning ensldlda avlopp 2023-2025 
Beslut MN § 59, 2016-12-14 
Antagen tillsynsplan 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår att nämnden antar föreslagen prioriteringsordning för tillsyn av 
ensldlda avlopp i Mora kommun 2023-2025. 

Sändlista 

Beslut 

Justej/rndes signatur Utdragsbestyrkande 
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§8 Dnr: 2021-238-M02 

Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, 
Solvikens avloppsreningsverk, Färnäs 125:5, Mora kommun 

Länsstyrelsens diarienummer: 551-3057-2021 

Beslut 
Miljönämnden beslutar följande: 

Planerad utbyggnad och lokalisering av Solvikens avloppsreningsverk bedöms som 
lämplig. 

Motivering 
Solvikens avloppsreningsverk ligger ca 4 lan sydöst om Mora centrum. Avstånd till 
närmaste permanentboende är ca 500 meter, till närmaste fritidsboende ca 50 meter 
och till närmaste sammanhängande bebyggelse, med bland annat en skola, ca 1 km. 
Omkringliggande mark utgörs av skog och sjön Siljan. 

I dag leds det renade avloppsvattnet ut i Siljan i anslutning till Österdalälvens 
tilloppsfåra genom en ca 400 meter lång utloppstub. Omblandning i utsläppspunkten 
bedöms vara mycket god och utspädning sker snabbt. En ny utloppsledning till Siljan 
planeras att anläggas i anslutning till den befintliga. 

Verksamheten ligger utanför detaljplanelagt område. Avloppsreningsverkets utbyggnad 
bedöms inte strida mot gällande översiktsplan. 

Avloppsreningsverket har varit lokaliserat på nuvarande plats sedan det byggdes 1971.1 
en omfattande förstudie för ett gemensamt större avloppsreningsverk för Mora och 
Orsa som gjordes 2017-2018, bedömdes Solvikens lokalisering och utsläppspunkt som 
det bästa alternativet. Nuvarande/ny lokalisering bedöms fortsatt vara bästa 
alternativet med syftet att behandla avloppsvatten från Mora med omgivning. 

Miljönämnden beslutar vidare att lämna följande förslag på villkor/begränsningar: 

Förnyelseplan ledningsnät 
- Avloppsledningsnätet, inldusive pumpstationer, ska fortlöpande ses över, 

underhållas och åtgärdas i syfte att dels begränsa tillflödet till reningsverket av 
dränerings-, grund- och nederbördsvatten (tillskottsvatten), dels minska utsläpp av 
obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten från ledningsnätet och 
reningsverket. 
Till grund för detta ska det finnas en förnyelse- och åtgärdsplan. Planen ska hållas 
aktuell och ska årligen redovisa utförda och planerade åtgärder samt effekterna av 
åtgärderna på bräddning och inflöde av tillskottsvatten. 
En sammanfattning av utförda och planerade åtgärder samt effekterna av 
åtgärderna ska årligen redovisas i miljörapporten. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Motivering 
Det är egentligen bara avloppsvatten som våra avloppsreningsverk ska ta emot. 
Dessvärre mottar avloppsreningsverken också stora volymer vatten med helt andra 
ursprung. Det här vattnet brukar kallas för tillskottsvatten och har kommit in i 
ledningsnätet på lite olika sätt. Ibland kan det ha läckt in när ledningar gått sönder. 
Andra gånger kan stuprör eller dräneringsledningar blivit felkopplade och gör så att 
vatten som skulle åkt till vattendragen i stället hamnar på reningsverken. Väl där 
skapar tillskottsvattnet ofta problem eftersom det har en kallare temperatur och gör så 
att nedbrytningsprocesserna går långsammare. 

För att säkra upp att arbetet med att begränsa tillflödet av tillskottsvatten bedrivs 
strukturerat och ändamålsenligt är det nödvändigt att villkora detta arbete. Moravatten 
har själva i sin ansökan lämnat förslag till ett villkor i denna fråga men miljönämnden 
vill gå steget längre genom att även ställa krav på att en förnyelse- och åtgärdsplan ska 
finnas och hållas aktuell. 

Villkorsförslaget anger även att Moravatten AB årligen i miljörapporten ska 
sammanfatta utförda och planerade åtgärder samt effekterna av genomförda åtgärder 
på ledningsnätet. Sammanfattningen ger miljönämnden en inblick i det fortlöpande 
förnyelsearbetet utan att årligen behöva begära in förnyelseplanen. 

Kemikalier och farligt avfall 
- Verksamheten ska fortlöpande och systematiskt arbeta med att drift- och 

processoptimera användningen av kemikalier, särskilt med avseende på mängd och 
innehåll av utfasnings- eller risloninslcningsämnen. Arbetet ska dokumenteras och 
ska på begäran redovisas för tillsynsmyndigheten. 

- För att förhindra risk för läckage till luft, mark och vatten ska all förvaring av 
kemiska produkter och farligt avfall ske på tät yta som är beständig mot de 
produkter och avfall som lagras, samt skyddas mot nederbörd. 

- Förvaringsytor för kemiska produkter och farligt avfall ska vara invallade så att 
spill, läckage och liknande hålls kvar och kan omhändertas. Invallningen ska vara 
utformad så att volymen av den största behållaren och 10 % av volymen i övriga 
behållare innehålls vid läckage. 

- 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. 

Energi 
- Verksamheten ska kontinuerligt och systematiskt arbeta med att effektivisera och 

optimera sin energianvändning och öka andelen förnyelsebar energi. Arbetet ska 
dokumenteras och ska på begäran redovisas för tillsynsmyndigheten. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Motivering 
Att effektivisera och optimera verksamhetens energianvändning och öka andelen 
förnyelsebar energi, samt att drift- och processoptimera användningen av kemikalier är 
två andra områden där miljönämnden vill säkerställa att arbetet sker systematiskt och 
regelbundet. Likaså är det viktigt att kemikalie- och avfallshanteringen sker på ett 
säkert sätt. 

Miljönämnden anser att undantag från villkor avseende hantering och förvaring av 
kemikalier och farligt avfall inte ska kunna medges/tillåtas. 

Sammanfattning av ärendet 
Moravarten AB söker nytt tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid Solvikens 
avloppsreningsverk i Mora kommun. Ansökan görs för att anpassa tillståndet till 
nuvarande och framtida belastning, reningsgrader och utsläppsnivåer. I nuläget är 
avloppsreningsverket dimensionerat för 19 000 pe och ca 14 300 permanentboende 
personer är anslutna. Det ansökta tillståndet kommer att ersätta tidigare tillstånd för 
verksamheten daterat 2001-02-15. 

Den framtida hushållsbelastningen har uppskattats motsvara 28 000 pe som 
årsmedelvärde och 40 000 pe som maximalt veckomedelvärde. Den ökade 
belastningen på reningsverket uppskattas utifrån ett antagande om ökad befolkning 
och ökad anslutning av ensldlda avlopp. De aktiviteter i form av Vasaloppets vinter-
respektive sommarvecka som årligen anordnas i Mora gör att belastningen på 
reningsverket periodvis ökar markant. De fyra mindre reningsverk som idag finns i 
Sollerön, Gesunda, Öna och Våmhus planeras läggas ner och omvandlas till 
pumpstationer varifrån vattnet kommer att ledas till Solvikens reningsverk för 
behandling. 

Planerad utökning medför att avloppsreningsverket behöver byggas ut både avseende 
reningsprocess och slamhantering. Producerat slam kommer att behandlas i en 
rötningsanläggning för produktion av rötgas/biogas. Den producerade gasen är tänkt 
att användas internt på reningsverket till både uppvärmning och elproduktion 
(gasmotor). 

Moravatten har i sin ansökan till miljöprövningsdelegationen (MPD) lämnat förslag på 
villkor inldusive nya skärpta utsläppsvillkor för organiskt material (BOD7) och fosfor. 

Miljönämnden har tidigare yttrat sig i den s.k. kompletteringsremissen (delegation). 
Remissinstanserna har i den första remissen möjlighet att lämna synpunkter på vad 
ansökan och miljökonselcvensbeskrivningen behöver kompletteras med. 

I denna den andra remissomgången har miljöprövningsdelegationen redan bedömt att 
ansökan och miljökonselcvensbeslcrivningen är tillräckligt bra för att kunna inleda en 
prövning. Syftet med denna remiss är att få miljönämndens syn på verksamheten som 
sådan. Exempelvis kan följande frågor besvaras: 

- Är lokaliseringen av verksamheten lämplig? 

- Vilka villkor eller begränsningar bör verksamheten ha? 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2022-02-14 

Justerändes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår miljönämnden besluta: 

- Att planerad utbyggnad och lokalisering av Solvikens avloppsreningsverk bedöms 
som lämplig. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna 

Justeeandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 9 

Informationsärenden 
1 . Information om Länsstyrelsens tillsyn 

av miljönämnden utifrån miljöbalken 
och tobakslagen. Tillsynen kommer 
att ske den 18 mars. 

2 . Information inför beslut om ny 
livsmedelstaxa på nämndens 
sammanträde i april. 

3. Ekonomisk uppföljning 
Miljöchefen informerar om nämndens 
ekonomi. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 10 

Delegationsbeslut 
Delegationsbeslut tagna under perioden 2022-01-20 till och med 2022-02-28 
redovisas. 

Utdragsbestyrkande 


