6 Utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp (utdrag ur Plan, vatten och avlopp)
En kommun är skyldig enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) att ordna vattentjänster
om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för områden med befintlig eller blivande
bebyggelse.
Bedömningar om vilka områden som föreslås erhålla allmän vatten- och avloppsförsörjning sker
utifrån följande behov och möjligheter.
Bedömning om behoven sker utifrån följande parametrar;
A.
B.
C.
D.
E.

Antal fastigheter och dess nyttjandegrad
Bebyggelseutveckling
Förutsättningar försörjning av dricksvatten (störst vikt)
Känslighet recipient och naturmiljö
Förutsättningar att anlägga enskilda avlopp

Parametrarna viktas där C ges störst vikt följt av A och E.
Bedömning av möjligheter att ordna allmän vatten- och avloppsförsörjning sker utifrån
F. Kostnader för utbyggnad av allmän vatten- och avloppsanläggning
G. Samordningsvinster vid utbyggnad
Med utgångspunkt från målsättningar i ”Policy, vatten och avlopp” ska en samlad bedömning ske
av vilka områden som föreslås erhålla allmän vatten- och avloppsförsörjning och dess
prioritetsordning uppdelad i följande tidsintervall;
-

Områden som föreslås byggas ut inom 10 år med prioritet för varje enskilt objekt (om
möjligt)
Områden som föreslås byggas ut om 10-20 år (ej prioritering av enskilda områden)
Områden som föreslås byggas ut efter 20 år alternativt ha enskild VA-försörjning

I tabell 1-2 anges förslag på utbyggnadsplan de närmaste 20 åren och i tabell 3 anges de områden
som inte inom 20 år avses anslutas till kommunalt vatten och avlopp eller som på lång sikt
föreslås ha enskild vatten- och avloppsförsörjning.
Utbyggnadstakten i tabell 1-2 är bedömd utifrån vad som anses skäligt med nuvarande kunskap
om behov, ekonomi samt befintliga och planerade resurser. Under kommande planperiod ska ett
antal större utredningar genomföras om framtida vatten- och avloppsförsörjning. Dessutom
erhålls lärdomar och erfarenheter under arbetet, som medför att bedömningsunderlaget
förbättras. Detta kan innebära att fler områden kan bli aktuella för utbyggnad av allmän vattenoch avloppsanläggning vid kommande revideringar av VA-planen (normalt vart 4:e år). Vid dessa
tillfällen kan också omprioriteringar bli nödvändiga på grund av att förutsättningarna förändrats (t
ex lagstiftning).
Områden i tabell 1 innebär att de läggs in i en långsiktig investeringsplan.
I samband med fastställande av utbyggnadsplanen av allmän vatten- och avloppsanläggning för
Mora kommun uppstår ett antal vägval. För att Moravatten AB skall kunna planera för en
effektiv och rationell framtida vatten- och avloppsförsörjning behöver dessa vägval utredas
(åtgärd 8).
I praktiken innebär det att Sollerö avloppsreningsverk blir överbelastat vid en utbyggnad av den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen på Sollerön. Vägvalet är om reningsverkskapaciteten
skall höjas på Sollerön eller om avloppsvattnet skall ledas till Solviken. Solviken-alternativet bör

förutom utredningar kring tekniska förutsättningar och tillståndsfrågor enligt Miljöbalken även
innehålla korta och långsiktiga ekonomiska effekter av att samla reningskapaciteten för Gesunda,
Öna, Våmhus, Garsås samt eventuell samordning med Orsa kommun. Ytterligare en effekt blir
då att ställa samma frågor även för vattenförsörjningen med eventuell samordning av
Riset vattenverk med Garsås, Våmhus, Risa samt Orsa kommun.
Syftet med utredningen är att ta fram ett långsiktigt hållbart beslutsunderlag för strategiska
investeringar. Detta för att rätt beslut ska tas vid rätt tidpunkt utan att bygga fast vatten- och
avloppsanläggningen i en struktur som över tid inte är optimal.
Tabell 1-3 visas även i karta, se bilaga 1.
Tabell 1. Förslag utbyggnadsplan inom 10 år (2016 – 2025)
Område

Klart år

Kommentar

Ryssa by

2017

Föreläggande från länsstyrelsen enligt
6 § LAV. Ca 130 bebyggda fastigheter

Borstnäs

2018

Stort behov ur hälso- och
miljösynpunkt;






Svåra markförhållanden
Enskilt vatten
LIS-område
Stor andel äldre avlopp
Svåra förutsättningar att ordna
enskilt avlopp

Mycket goda förutsättningar att ordna
allmänt VA (nära Ryssa).
Ca 50 bebyggda fastigheter

Vålan (Färnäs/Nusnäs)

2019

Stort behov ur hälso- och
miljösynpunkt.





Högt bebyggelsetryck
Små fastigheter
Enskilt vatten
Mindre goda förutsättningar att
ordna enskilt avlopp

Ganska goda förutsättningar att ordna
allmänt VA.
Ca 90 bebyggda fastigheter

Utanmyra

2020-2021

Mycket stort behov ur hälso- och
miljösynpunkt.






Tätbebyggt
Enskilt vatten
Stor andel äldre avlopp
Stor känslighet recipient
Svåra förutsättningar att ordna enskilt
avlopp

Ca 100 bebyggda fastigheter

Isunda

2022

Mycket stort behov ur hälso- och
miljösynpunkt.






Enskilt vatten
Stor andel äldre avlopp
Siltiga markförhållanden
Måttlig känslighet recipient
Svåra förutsättningar att ordna
enskilt avlopp

Goda förutsättningar att ordna
allmänt VA (följd av Ryssa)
Ca 50 bebyggda fastigheter

Bodarna, Kulåra,
Bråmåbo, Häradsarvet

Utbyggnaden i dessa områden
kan tidsmässigt pågå något år
efter 2025.
Detaljerad tidsättning sker vid
revidering 2019.

Stort behov ur hälso- och
miljösynpunkt.






Enskilt vatten
Stor andel äldre avlopp
Bergiga markförhållanden
Måttlig känslighet recipient
Svåra förutsättningar att ordna
enskilt avlopp

Ca 175 bebyggda fastigheter

Tabell 2. Förslag utbyggnadsplan år 2026 - 2035
Område

Kommentar

Kättbo

Stort behov ur hälso- och miljösynpunkt.





Otjänligt vatten (fluorid)
Stor andel äldre avlopp
Måttlig känslighet recipient
Mindre goda förutsättningar att ordna enskilt avlopp

Dåliga möjligheter att ordna allmänt VA
Ca 135 bebyggda fastigheter
Kråkbergslandet Stort behov ur hälso- och miljösynpunkt.







Högt bebyggelsetryck
Små fastigheter
Enskilt vatten
Stor andel äldre avlopp
Måttlig känslighet recipient
Svåra förutsättningar att ordna enskilt avlopp

Goda möjligheter att ordna allmänt VA
Prioritering kan påverkas av framtida samhällsplanering.
Ca 125 bebyggda fastigheter

Tabell 3. Förslag utbyggnadsplan år 2036 och senare samt enskild VA-försörjning
Område

Kommentar

Övriga
områden

Områden kommer vid följande revideringar att successivt lyftas till tabell 1
eller 2.

Bilaga 1

Utbyggnadsplan av allmän vatten- och avloppsanläggning

