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VATTEN- OCH AVLOPPSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN 

FÖRORD 

Arbetet med den kommunala VA-planen har genomförts via en arbetsgrupp med tjänstemän från 
samhällsutvecklingsförvaltningen och NODAVA AB. 

Samhällsutvecklingsutskottet har utgjort politisk styrgrupp. 

Dessutom genomfördes ett antal möten i syfte att diskutera utkast VA-plan innan planen färdig
ställs inför sedvanlig remiss och beslutsprocess. 

Den kommunala VA-planen utgår från en VA-policy som anger utmaningar och mål för VA
försörjningen i Älvdalen. 

Underlagsmaterial framgår av en VA-översikt, där bland annat hänvisning sker till ett omfattande 
GIS - kartmaterial, som är avsett att ligga till grund för VA-plan arbete under lång tid framöver. 

Det finns flera syften med att kommunen tagit fram en kommunal VA-plan men ambitionen har 
varit att inom ramen för gällande lagar och myndighetskrav främja; 

• livskvalitet där alla invånare har ett hälsosamt dricksvatten och en närmiljö som inte är
påverkad av avloppsvatten,

• säkerställa en långsiktig hållbar VA-försörjning
• stimulera inflyttning, turism och företagande
• dialog mellan medborgare, tjänstemän och politiker

Kjell Tenn 

Kommunstyrelsens ordförande 
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INLEDNING 

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt 
ansvar att se till att även framtida generationer 
kan ta del av det fina vatten som vi idag har i
Älvdalen. För att uppmärksamma 
utmaningarna och prioritera åtgärderna, för en 
hållbar försörjning av vatten och avlopp, har 
Älvdalens kommun arbetat fram en strategisk 
och lång-siktig vatten- och avloppsplan (VA
plan). 

Planen har tagits fram genom förvaltnings
övergripande arbete och diskussioner i politiskt 
forum. VA-planen ska användas under många 
år framåt och revideras varje mandatperiod. 
Denna plan har en planperiod som gäller 2019
- 2023.

"Policy vatten och avlopp" har varit vägledande 
för prioriteringar och ställningstaganden i

planen. Underlag och fakta som använts 
framgår av "Översikt vatten och avlopp". Båda 
doku-menten finns att tillgå på kommunens 
webb-plats, www.alvdalen.se . 

Planen innehåller åtgärdsområdena Skydd av 
vattentäkter och vattenresurser, Kretslopp och 
resurshushållning, Allmän vatten- och 
avlopps-försörjning, enskild VA-försörjning 
och kom-munikation. 

Nästan 79 % av kommunens invånare är an
slutna till kommunala anläggningar för dricks
vatten och avlopp som sköts av NODAVA AB 
som är delägt av Mora, Orsa och Älvdalens 
kommuner via deras ägarbolag (Älvdalen 
Vatten och Avfall AB avseende Älvdalen). 
Övriga har egen försörjning, främst vid egen 
fastighet men en del även gemensamt. Utöver 
permanent-boende finns en stor andel 

fritidshus i Älvdalen där en betydande del har 
enskild VA-försörjning. 

Förutsättningarna liksom standard på 
anläggningar varierar och i många fall kommer 
det att krävas insatser för att säkerställa en god 
försörjning av vatten och avlopp. Inte minst för 
att uppnå lagar och myndighetskrav. 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Huvudsyftet är att säkerställa att invånare och 
besökare i Älvdalens kommun har bra 
dricksvatten och ett omhändertagande av 
avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. 
Älvdalens kommun arbetar för att upprätthålla 
en levande landsbygd med god livskvalitet och 
ett tryggt boende. Kommunen har ett ansvar för 
att planera och arbeta för att det finns en god 
försörjning av vatten och avlopp i kommunen. 

,W•@aa--1•n••m1 

Det finns lagar och krav som avser att skydda 
invånare från dricksvatten som kan vara hälso
farligt och säkerställa att vårt avlopp inte på
verkar vår våra sjöar och vattendrag, badplatser 
och andra skyddsvärda miljöer. 

När det finns behov av att lösa försörjningen av 
vatten eller avlopp för en samlad bebyggelse 
kan kommunen ha skyldighet att ordna allmänt 
VA. Länsstyrelsen kan förelägga kommunen att 
ordna allmänt VA. Ett beslut som kommunen 
kan överklaga till mark- och miljödomstolen. 

Kommunen vill med VA-planen skapa sig en 
egen planering för att förvalta och utveckla 
kommunens försörjning av vatten och avlopp. 
VA-planen stödjer kommunens samhällsut-
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veckling och medför att de hälso- och miljökrav 
som ställs på dricksvatten och avloppshantering 
kan prioriteras så att största möjliga nytta ges 
för de ekonomiska insatser som kommer att be
hövas. 

Planen samordnar planeringen från kom
munens olika förvaltningar och kommunala bo
lag så att kommunen agerar på ett samordnat 
sätt. 

Planen är också ett viktigt verktyg för att infor
mera och kommunicera med invånare i kom
munen gällande försörjningen av vatten och av
lopp. 

SKYDD AV VATTENTÄKTER OCH 

VATTEN RESURSER 

Grundvattenresurser 

Sverige har i ett internationellt perspektiv 
mycket goda tillgångar på rent dricksvatten. Det 
gäller såväl ytvatten som grundvatten. 

Isälvsavlagringen Älvdalsåsen är kommunens 
viktigaste grundvattenresurs. Det sträcker sig 
från Siljan och mot nordväst i anslutning till 
Österdalälvens dalgång och passerar Älvdalen 
Särna och Idre. Vid Idre går den mot norr längs 
Storån. Goda förutsättningar för stora uttag av 
grundvatten finns längs hela åssträckan. De 
kommunala vattentäkterna vid Vålsäng, Rot 
och Idre tar vatten från åsen. 

Sovaldbergs båda bergborrade brunnar påvisar 
uran och hög halt radon. Radon finns i käll
flödena till Klitten, Lövnäs, Storsätern, Såg
bäcken och i bergborrade brunnarna i Bmnns-

berg, Drevdagen, Storbo. Ibland över gräns
värde även i Kåtilla. 

''Vatten-

försörjningsplan i Dalarnas län" angett de 
viktigare vattentillgångarna som bör skyddas 
och dessa är Älvdalsåsen som sträcker sig från 
norr om Idre genom hela kommunen längs 
Österdalälven förbi Särna, Åsen, Älvdalen och 
ner mot Mora. 

Viktig och skyddsvärd grundvatten-förekomst 
av kommunalt intresse (klass 2) anges vid Idre 
(såväl nuvarande som framtida), norra Särna 
(framtida), Åsen (framtida) och Älvdalen 
(nuvarande och framtida). Dessutom anges 
Fulufjället som klass 2 för det framtida behovet. 

I tabell i framgår prioriterat under plan
perioden 2019 - 2023.

Tabell 1. Åtgärder Motiv (varför) Konsekvens ( effekt) 
grundvattenresurser 

1. I samband med framtagande av
översiktsplan redovisa
vattenförsörjningsintressen för
Älvdalens kommun

Stöd vid planering, 
exploatering, bygglov 
och tillståndsgivning 

Stödjer nationella och 
regionala miljömål 

Stödja mål i VA-policy 

Restriktioner för markan
vändning och annan verk-samhet 
som kan medföra risk för 
pågående eller framtida uttag av 
dricksvatten. 
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Tillstånd och skyddsområden för allmänna 
vattentäkter 

Inom den allmänna VA-anläggningen skyddas 
vattentäkter via så kallade vattenskyddsom
råden. 

De allmänna vattentäkterna som har fastställda 
skyddsområden är; 

• Blyberg, Brunnsberg, Drevdagen, 
Grövelsjön, Storsätern/Huskläppen, Idre, 
Klitten, Kåtilla, Lövnäs, Mickeltemplet, Rot, 
Sovaldberg, Särna och Särnaheden. 

De vattentäkter som saknar fastställt skydds
område är; 

• Toppheden/Fjällbäcken, Flätningen,
Nornäs, Storbo, Sågbäcken, Vålsäng och
Åsens stug-by.

Enbart Rot och Vålsängs vattentäkt har tillstånd 
för vattenuttag. 

Flertalet av vattenskyddsområdena är i behov 
av revidering både vad gäller storlek på skydds
zonen och innehållet i föreskrifterna. 

ottenskyddso 
ater protectio 

Vid olycka( 

Skyddet av vattentäkter bedöms vara prioriterat 
den kommande planperioden medan tillstånd 
bedöms vara mindre relevant att prioritera då 
vattentäkterna generellt inte är utsatta för 
konkurrerande vattenuttag. 

I tabell 2 framgår prioriterat under plan
perioden 2019 - 2023.

Tabell 2. Åtgärder tillstånd och Motiv (varför) Konsekvens ( effekt) 
skyddsområden 

2. Ta fram förslag till vattenskydds-områden
för vattentäkterna Vålsäng, Sågbäcken,
Toppheden/ Fjällbäcken och Idre.
Dessutom söka ny vattendom för
Sovaldberg.

Vid ansökan om nya eller reviderade
vattenskyddsområden sker prövning om
behov av tillstånd för vattenuttag.

3. Utreda förutsättningar för reserv
vattentäkt för centralorterna Älvdalen,
Idre och Särna

4. Identifiera behov av åtgärder för
säkerställande av vattenförsörjning
utanför centralorterna

Skydda vattentäkter från 
föroreningspåverkan. 

Förvaltningsplan 2016 -

2021, Bottenhavets 
vattendistrikt 

Nationella och regionala 
miljömål 

Stödja mål i VA-policy 

Trygga vattenförsörjning 
vid störningar 

Vara underlag för akuta 
händelser. 

Kan ingå i beredskaps
plan/nödvattenplan 

Höjd säkerhet leverans 
dricksvatten 

Begränsningar i mark
och vattenanvändning 
inom skyddsområdet. 
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Skydd av enskilda vattentäkter 

Enskilda vattentäkter saknar normalt skydd. 
Skydd kan dock erhållas genom att anta lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. Ansvaret för att 
genom-föra åtgärder ligger på den ansvarige för 
vattentäkten. Kommunen bör dock vara råd-
givande och ge stöd vid utformning av före-
skrifterna. 

I tabell 3 framgår prioriterat under plan-
perioden 2019 – 2023.  

Tabell 3. Åtgärder skydd av 
vattentäkter 

Motiv (varför) Konsekvens (effekt) 

5. Skydd via lokala hälso-
skyddsföreskrifter ska
initieras för enskilda
gemensamma vattentäkter
med tillsyn enligt livsmedels-
verkets krav och som har ett
identifierat behov.

Under planperioden ska 
behov analyseras och en 
prioritetsordning med tidplan 
tas fram.  

Möjligheter till ekonomisk 
finansiering inklusive bidrag 
ska undersökas. 

Skydda vattentäkter från 
föroreningspåverkan.  

Förvaltningsplan 2016 – 2021, 
Bottenhavets vattendistrikt  

Nationella och regionala miljömål 

Stödja mål i VA-policy.  

Höjd säkerhet vid leverans av 
dricksvatten. 

Begränsningar i mark- och 
vattenanvändning inom 
skyddsområdet. 

Ökad trygghet invånare som 
är med i föreningar. 

Kräver kommunal 
finansiering. 
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KRETSLOPP OCH RESURS

HUSHÅLLNING 

Miljöbalkens syfte är att skapa en god resurs
hushållning och en god livsmiljö även för 
kommande generationer. 

Inom VA-försörjning avses främst kretslopp av 
näringsämnen (fosfor) från avlopp som ett 
prioriterat område, t.ex. återföring av slam från 
avloppsreningsverk. I Sverige finns det på 
många håll begränsningar (kvalitet, opinion, 
m.m.) som gör att slammet inte kan återföras
till växtproduktion. I Älvdalens kommun
används slammet till sluttäckning vid Vassbo.

En annan viktig resursfråga inom allmänt VA är 
den relativt stora mängden energi som åtgår för 
att förse invånare och besökare med VA-för
sörjning. I Älvdalens kommun åtgår ca 3500 
MWh/år, vilket motsvarar ungefär 175 
villahushåll med en förbrukning på 20 ooo 
kWh/år. Under planperioden 2019 - 2023 
kommer utbyggnader och ombyggnationer vara 
i fokus och inom dessa projekt kommer 
energieffektivisering vara en viktig parameter. 
Energieffektivisering i större skala genom kart
läggning och åtgärdsprogram för befintliga VA
anläggningar som helhet bedöms vara svårt att 
realisera under kommande planperiod, men 
frågan kommer att lyftas upp inför 
planperioden efter 2023. 

I den enskilda VA-försörjningen är det svårare 
att skapa större effekter inom kretslopp och 
resurshushållning på grund av de mycket 
spridda anläggningarna. Inte desto mindre kan 
det vara av vikt att skapa grund för ett framtida 

samhälle som även lokalt är anpassat till en god 
resurshushållning. 

I avfallsplanen som är koordinerad i Dalarna 
finns mål och åtgärder om slamstrategi och 
uppströmsarbete. I Älvdalen är förutsätt
ningarna att slammet under överskådlig tid har 
avsättning för sluttäckning av deponi (Vassbo). 
I Mora och Orsa kommer framtida 
slamhantering att initieras under de närmaste 
åren och Älvdalens strategi föreslås vara att 
följa denna utveckling och utifrån detta initiera 
insatser. 

ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPS

FÖRSÖRJNING 

I Älvdalens kommun sköter och administrerar 
NODAVA AB den allmänna VA-anläggningen åt 
ägaren och huvudmannen Älvdalen Vatten och 
Avfall AB. 

Den allmänna VA-anläggningen lyder under 
lagen om allmänna vattentjänster vilket ställer 
särskilda krav på att upprätthålla en god VA
standard. Lagen gäller även kommunens ansvar 
att ordna allmän VA-försörjning. 

Älvdalens allmänna VA-försörjning sker via 21 
vattenverk och 11 avloppsreningsanläggningar 
samt ca 69 mil VA-ledningar. Det finns även en 
enklare avlopps-anläggning vid Åsens stugby 
som Älvdalen Vatten och Avfall äger. 
Producerad mängd vatten uppgår till ca 
1290 ooo m3/år (2017). 

Ledningsnätet är gammalt och behöver förnyas. 
Stora delar av vatten och 
avloppsanläggningarna i Älvdalens kommun 
byggdes under perioden 1955 - 1979. Detta 
innebär att stora delar av ledningsnätet är 40 -
60 år gammalt. I Älvdalen finns en årlig 
förnyelsebudget beslutad som med stöd av 
driftrapportering anger årliga förnyelse
åtgärder. 

Speciellt för området kring Idre, och den 
positiva och starka utveckling som finns där 
idag, finns ett behov av att utreda och noggrant 
följa belastningen på befintliga VA
anläggningar. Anslutningsgraden till Idre 
reningsverk är idag ca 8500 pe 
(personekvivalent). Sammantaget, med 
befintliga lämnade planbesked, börjar den 
potentiella anslutningen närma sig verkets 
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tillståndsgivna gräns på 16 ooo pe. För att 
säkerställa hållbara vattentjänster i ett längre 
perspektiv i Idreområdet behöver den samman
lagda belastningen utredas och vid behov 
medföra en utbyggnad av Idre reningsverk. 
Samma förhållande gäller för dricksvatten
försörjningen i området. 

I tabell 4 framgår prioriterat under plan
perioden 2019 - 2023. Se även "Kretslopp och 
resurshushållning" där slam och energi redo
visas. 

Dagvatten från samlad bebyggelse har historiskt 
sett avletts samlat i ledningar. Det har visat sig 
att även dagvatten har påverkan på sin 
omgivning både vad gäller föroreningar och 
näringsämnen. Genom att dagvatten hitintills 
oftast har letts i ledningar till en samlad 
utsläppspunkt kan det uppstå höga halter och 
stora flöden till ett ibland litet och känsligt 
vattendrag. Stora flöden påverkar genom att de 
kan medföra översvämningar och erosion. 

Främst de centrala delarna av Älvdalen har dag
vattensystem utbyggt. Generellt eftersträvas 
LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) 
och en hållbar dagvattenhantering vid planering 
i dags-läget. Detta innebär att avrinningen av 
dagvatten fördröjs och ska efterlikna vattnets 
naturliga förlopp. 

Tabell 4. Åtgärder allmän VA- Motiv (varför) Konsekvens (effekt) 
försörjning 

6. Utreda belastning och vid behov
genomföra utbyggnad av Idre
reningsverk

7. Översyn av nuvarande verksam
hetsområden och dess indelning
i vatten och spillvatten

Överensstämma med översikts
planens intentioner gällande 
utpekande av Idre och Fjäter
vålen som utvecklingsområden. 

Säkerställa att verksamhetsom
rådet är utformat enligt den 
ambition som fanns vid fast
ställandet 

Medge fortsatt utveckling 1 

dessa områden och samtidigt 
säkerställa en hållbar dricks
vattenförsörjning samt han
tering av avloppsvatten. 

Tydligare för fastighetsägare 
vad som gäller. 

8. Ta fram samlad förnyelseplan Säkerställa långsiktigt VA-för- Minskade utsläpp av av-
ledningsnät utifrån behov med sörjning loppsvatten från renings-verk 
därtill hörande budget och ledningsnät 

Nationella och regionala miljö-
mål 

Stödja VA-policy 

Minskad energiförbrukning i

pumpstationer och avlopps
verk 

9. Utreda ägaransvar för befintliga Säkerställa ansvar för planering, Kan innebära omfördelning
dagvattenanläggningar och uti- drift, underhåll och investering av kostnadsansvar 
från detta ta fram förnyelse-
planer 

10. Ta fram dagvattenprogram (se Förebygga klimateffekter
kapitel Ordlista) Tydliggöra ansvar och roller 

Nationella och regionala miliö-

Minskade utsläpp av av
loppsvatten från reningsverk 
och ledningsnät 
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Tabell 4. Åtgärder allmän VA- Motiv (varför) Konsekvens ( effekt) 
försörjning 

mål Minskad risk för översväm-

Stödja VA-policy ningar i bebyggelse 

11. Ta fram finansieringsmodell för Underlätta hantering av taxor Bättre ekonomisk planering
utbyggnad av allmänt VA och finansiering Bättre arbetsprocesser med 

Tydligare regelverk vid anslut- god transparens 
ningar 

Stödja mål i VA-policy 

ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING 

Drygt 40 % av fastigheterna i Älvdalen har egen 
VA-försörjning. Gällande dricksvatten har mer
parten egen brunn även om det finns några 
gemensamma täkter. I länsstyrelsens rapport 
2012:02 'Vattenförsörjningsplan i Dalarnas 
län", anges att anslutningsgraden till kommunalt 
vatten är stor inom kommunen med hänsyn till 
att kommunen är en glesbygdskommun. 

De största enskilda vattentäkterna (baserat på 
ovanstående rapport) är Idre fjäll (ca 8300

bäddar), Fjätervålen (ca 1500 bäddar) och 
Kringelfjorden (ca 900 bäddar). 

En kommun kan vara skyldig enligt lagen om 
allmänna vattentjänster att ordna vattentjänster 
om det med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön behöver ordnas vattenför
sörjning eller avlopp i ett större sammanhang 
för områden med befintlig eller blivande be
byggelse. 

Bedömningar om vilka områden som har störst 
behov att ordna vatten- och avloppsförsörjning i 
ett större sammanhang sker utifrån följande 
parametrar. 

Bedömning om behoven sker utifrån följ
ande parametrar; 

A. Antal fastigheter och dess nyttjande-grad
B. Bebyggelseutveckling
C. Förutsättningar försörjning av dricks

vatten (störst vikt)
D. Känslighet recipient och naturmiljö
E. Funktion och fömtsättningar att ordna

enskilda avlopp

Bedömning av möjligheter sker utifrån

.. ..

F. Kostnader for utbyggnad av allman VA
anläggning

G. Samordningsvinster vid utbyggnad

I VA-översikt framgår bedömningsutfall för om
råden i Älvdalen med utgångspunkt från dessa 
parametrar. Listan är vägledande för bedömning 
av behov och förutsättningar utbyggnad allmän 
VA-anläggning. Listan är också ett underlag för 
planering, tillsyn och prioriteringar rörande 
framtida enskild VA-försörjning. 

I översiktsplanen föreslås tätorterna Älvdalen, 
Särna och Idre vara kommunens bebyggelse
kärnor. Dessa tätorter har stor betydelse för 
kommunens utveckling och i orterna finns 
majoriteten av befintliga bostäder och verksam
heter. I eller i närheten av dessa tätorter bor och 
arbetar även majoriteten av kommunens 
invånare. 

Från byn Åsen, genom Älvdalens tätort och 
vidare till kommungränsen till Mora har ett 
utvecklingsstråk för ny bebyggelse markerats. 
Inom stråket finns redan idag ett förhållandevis 
stort utbud av service och verksamheter. 
Ytterligare bebyggelse i stråket bedöms bidra till 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, dels 

7 



VATTEN- OCH AVLOPPSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN 

genom att avstånden inom stråket är för
hållandevis korta och dels genom att underlaget 
för service ökar. Etablering av verksamheter och 
bostäder föreslås huvudsakligen i anslutning till 
befintlig bebyggelse. 

Utanför dessa kärnor föreslås sex utvecklings
områden för nya bostäder och verksamheter. 
Dessa utgörs av befintliga byar och fritidshus
områden där det idag finns etablerade och 
växande verksamheter samt efterfrågan på 
ytterligare bostäder. Byarna är Evertsberg och 
N ornäs medan fritidshusområdena är Sågliden/ 
Storsätern söder om Grövelsjön, Gördalen, 
Fjätervålen samt området från Idre tätort upp 
mot Idres fjällanläggningar. Inom dessa om
råden finns även teknisk infrastruktur som 
exempelvis vatten och avlopp som är 
dimensionerad för ett ökat antal boende med 
allmän VA försörjning utom i Gördalen och 
Fjätervålen. 

Bebyggelseutvecklingen inom kommunen före
slås främst koncentreras till bebyggelse
kärnorna, utvecklingsområdena och 
utvecklingsstråket. Genom att koncentrera 
bebyggelseutvecklingen dit stärks underlaget för 
befintlig service, verksamheter och kollektiv
trafik. Samtidigt kan befintliga tekniska 
försörjningssystem nyttjas i de flesta fall, vilket 
är ekonomiskt fördelaktigt. 

I enlighet med prioriteringar i VA-policy bedöms 
säkerställande av nuvarande allmänna VA
anläggningar vara det mest prioriterade följt av 
anslutningsgrad och användning av den be
fintliga VA-anläggningen i syfte att stärka miljö, 
hälsa och ekonomi. Därför är översyn av verk
samhetsområden för allmän V A-försörining och 

anslutning av fastigheter inom dessa det mest 
prioriterade att ordna den kommande plan
perioden liksom utbyggnad i områden med goda 
förutsättningar. Denna prioritet stämmer väl 
överens med översiktsplanens inriktning. 

Av policyn framgår att VA-försörjningen ska 
stödja positiv samhällsutveckling av kommunen 
och dess i översiktsplanen utpekade 
bebyggelsekärnor (har allmänt VA), utvecklings
stråk och utvecklingsområden och att VA
utbyggnad ska ske med beaktande av att det ska 
vara ekonomiskt rimligt för VA-huvudmannen 
Älvdalen Vatten och Avfall AB. 

Med utgångspunkt från översiktsplanen och VA
policyn bedöms således allmän VA-utbyggnad 
utanför bebyggelsekärnor, utvecklingsstråk och 
utvecklingsområden inte vara aktuellt under 
överskådlig framtid. 

Av utvecklingsområdena bedöms Fjätervålen 
vara aktuell för allmän VA-utbyggnad inom en 
10 års period. Området är relativt stort och det 
finns ett exploateringstryck i området som skulle 
gynnas av en allmän VA-lösning. Dessutom be
döms det vara ekonomiskt rimligt för VA-huvud
mannen att ordna en allmän VA-anläggning för 
området med stöd av exploateringsavtal med ny 
stor exploatör. 

I Gördalen finns också ett behov av att förbättra 
VA-försörjningen men där bedöms allmän VA
lösning vara svårare att få tillstånd med sämre 
ekonomiska förutsättningar som följd. Området 
präglas också starkt av skoterturism med en kort 
säsong där de planmässiga förutsättningarna 
inte är lika stabila som Fjätervålen. I Gördalen 
eftersträvas gemensamma VA-lösningar. Det 
ankommer dock på befintliga fastighetsägare att 
ansvara för och ordna VA-försörjning i området. 

Det är viktigt att poängtera att enskilda VA
anläggningar i genomförd inventering visar på 
ett stort förbättringsbehov, som föranleder 
tillsyns-arbete. 

I tabell 5 framgår prioriterat under planperioden 
2019-2023. 

8 
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Tabell 5. Åtgärder enskild VA-
försörjning 

Motiv (varför) Konsekvens (effekt) 

12. Genomföra projekt som syftar
till att ansluta fastigheter med
enskild spillvattenförsörjning
till allmän spillvatten-
anläggning inom
verksamhetsområde för
spillvatten.

Miljö- och hälsomässiga behov Minskad påverkan från enskilda 
avlopp. 

Innebär att ca 230 fastigheter 
med enskilda avloppslösningar 
kan anslutas till allmän VA-
anläggning. 

Anslutning avses täckas av 
anslutningsavgifter.  

13. Utbyggnadsplan allmänt VA i
Fjätervålen, etappvis utbyggnad
perioden 2019 - 2027.

Beakta möjlighet LOVA bidrag. 

Miljö- och hälsomässiga behov Förbättrad försörjning dricks-
vatten. 

Minskad påverkan från enskilda 
avlopp. 

Innebär att ca 220–240 
fastigheter kan anslutas till 
allmän VA-anläggning som med 
planerad exploatering 
motsvarar totalt 5000 – 6000 
bäddar. 

14. Utvidgning av allmänt VA i
Gåsvarv förutsatt att ledning
Märbäck – Gåsvarv byggs ut.

Miljö- och hälsomässiga behov Förbättrad försörjning 
dricksvatten. 

Minskad påverkan från enskilda 
avlopp.  

Innebär att ca 10 fastigheter kan 
anslutas till allmän VA-
anläggning. 

Anslutning avses i huvudsak 
täckas med anslutnings-
avgifter. 

15. Utvidgning av allmänt VA
Karlsarvet/Månsta förutsatt att
överföringsledning från
Brunnsberg till Månsta byggs
ut.

Miljö- och hälsomässiga behov Förbättrad försörjning 
dricksvatten. 

Minskad påverkan från enskilda 
avlopp.  

Innebär att ca 40 fastigheter 
kan anslutas till allmän VA-
anläggning. 

Anslutning avses i huvudsak 
täckas med anslutningsavgifter. 

16. Utreda byändar (VA-
utredningsområden) i
anslutning till befintliga
verksamhetsområden med
beaktande av förutsättningar

Säkerställa framtida VA-
försörjning. 

Underlag tillsynsplan 

Sammantaget omfattar 
utredningen 240 fastigheter. 
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Tabell 5. Åtgärder enskild VA-
försörjning 

Motiv (varför) Konsekvens (effekt) 

utbyggnad allmänt VA och 
status vattenförsörjning/ 
enskilda avlopp.  

Under planperioden ska förslag 
på kommande inriktning i 
dessa VA-utredningsområden 
tas fram som underlag för VA-
plan perioden efter 2023.  

Beakta arbetsmiljö och 
tillgänglighet tömning av slam 

17. Ta fram tillsynsplan för
enskilda avlopp i hela
kommunen.

Beakta prioriteringsmodell 
samt arbetsmiljö och 
tillgänglighet tömning av slam. 

Miljö- och hälsomässiga 
behov. 

Stödja förslag till 
åtgärdsprogram för 
Bottenhavets vattendistrikt 
2015–2021. 

Stödja VA-policy. 

Förbättrad försörjning 
dricksvatten. 

Minskad påverkan från enskilda 
avlopp. 

18. Ta fram riktlinjer för hand-
läggning av små avlopps-
anläggningar.

Beakta översiktsplan, 
avfallsföreskrifter och LIS plan. 

Anpassa bedömning till 
kommande råd från Havs- och 
vattenmyndigheten samt 
förutsättningar i Älvdalens 
kommun. 

Stöd för upprättande av 
tillsynsplan för miljökontoret. 

Stödja mål i VA-policy. 

Stödja översiktsplan och 
tillämpning tillstånds- och 
tillsynsarbete. 

Minskad risk för skadlig lokal 
påverkan (ex 
dricksvattentäkter). 

Främja utveckling av 
kommunen. 

19. Utreda behov av resurs för
rådgivning och samordning av
enskild VA-försörjning, ex
gällande
-dokumentation, kartor
- föreningsutveckling
- utbildning
- avloppslösningar
- skydd vattentäkter
- samordning av inköp
- utrustning
- juridiskt stöd (lagstiftning,
föreningsformer, mm)
- bidrag och
finansieringslösningar

Stödja enskild VA-försörjning i 
de fall där allmänt VA inte är 
aktuellt i närtid 

Förbättrad försörjning 
dricksvatten 

Minskad påverkan från enskilda 
avlopp 

Ökad ekonomisk hushållning 

Långsiktig utveckling av 
föreningar i byar 

20. Utred framtida förutsättningar Stödja översiktsplan och Förbättrad försörjning 
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Tabell 5. Åtgärder enskild VA- Motiv (varför) Konsekvens (effekt) 
försörjning 

vattenförsörjning för större 
turismområden med 
exploateringstryck 

kommun utveckling dricksvatten. 

Expansion 

KOMMUNIKATION 

politiska styrgrupp. I tabell 6 framgår prioriterat 
under planperioden 2019 - 2023.

VA-försörjningen påverkar Älvdalens kommun 
som samhälle, dess invånare och besökare och 
det är flera allmänna organisationer som berörs 
av VA frågor i sitt arbete. 

Kommunikation är en mycket viktig del i att 
uppnå planens ambitioner. 

Kommunikation ska, om inte annat anges, be-
d . VA 1 h :t.. kr . d • ! .. 

Tabell 6. Åtgärder Motiv (varför) Konsekvens ( effekt) 
kommunikation 

21. Plan för kommunikation i Förenkla information och Ökad effektivitet. 
VA-frågor. kommunikation under Förbättrad försörjning planperioden. dricksvatten. 

Minskad påverkan från enskilda 
avlopp. 

11 
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SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDER MED ANSVAR, TIDPLAN OCH BUDGET 

Tabell 7 sammanställer alla åtgärder med ansvar och tid som anges i VA-planen. 

Tabell 7. Sammanställning alla åtgärder i 
VA-planen 

Ansvar Tid 
(klart) 

Beslutsinstans 

1. I samband med framtagande av översikts-
plan redovisa vattenförsörjningsintressen för
Älvdalens kommun.

VA-plan grupp 2019 Kommunfullmäktige 

2. Ta fram förslag till vattenskyddsområden för
vattentäkterna Vålsäng, Sågbäcken,
Toppheden/Fjällbäcken och Idre. Dessutom
söka ny vattendom för Sovaldberg.

Vid ansökan om nya eller reviderade
vattenskyddsområden sker prövning om
behov av tillstånd för vattenuttag.

Älvdalen Vatten 
och Avfall 

2019–
2023 

Länsstyrelsen 

(Mark- och 
miljödomstolen) 

3. Utreda förutsättningar för reservvattentäkt
för centralorterna Älvdalen, Idre och Särna.

Älvdalen Vatten 
och Avfall 

2019–
2023 

4. Identifiera behov av åtgärder för säker-
ställande av vattenförsörjning utanför
centralorterna.

VA-plan grupp 2019–
2023 

5. Skydd via lokala hälsoskyddsföreskrifter ska
initieras för enskilda gemensamma
vattentäkter med tillsyn enligt livsmedels-
verkets krav och som har ett identifierat
behov.

Under planperioden ska behov analyseras
och en prioritetsordning med tidplan tas
fram.

Möjligheter till ekonomisk finansiering
inklusive bidrag ska undersökas.

Samhälls-
utvecklings-
förvaltningen 

2019–
2023 

Kommunfullmäktige 

6. Utreda belastning och vid behov genomföra
utbyggnad av Idre reningsverk

Älvdalen Vatten 
och Avfall 

2019-
2023 

Älvdalen Vatten och 
Avfalls styrelse 

7. Översyn av nuvarande verksamhetsområden
och dess indelning i vatten och spillvatten.

Älvdalen Vatten 
och Avfall 

2019 Kommunfullmäktige 

8. Ta fram samlad förnyelseplan för den
allmänna VA-anläggningen utifrån behov
med därtill hörande budget

Älvdalen Vatten 
och Avfall 

2019–
2020 

Älvdalen Vatten och 
Avfalls styrelse 

9. Utreda status och ägaransvar för befintliga
dagvattenanläggningar och utifrån detta ta
fram förnyelseplaner

Samhälls-
utvecklings-
förvaltningen 

2019–
2021 

Kommunstyrelsen 

10. Ta fram dagvattenprogram VA-plan grupp 2019– Kommunfullmäktige 
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Tabell 7. Sammanställning alla åtgärder i 
VA-planen 

Ansvar Tid 
(klart) 

Beslutsinstans 

2020 

11. Ta fram finansieringsmodell för utbyggnad
av allmänt VA.

Älvdalen Vatten 
och Avfall 

2019 Älvdalen Vatten och 
Avfalls styrelse 

12. Genomföra projekt som syftar till att an-
sluta fastigheter med enskild spillvatten-
försörjning till allmän spillvatten-anläggning
inom verksamhetsområde för spillvatten.

VA-plan grupp 2019–
2023 

13. Utbyggnadsplan allmänt VA i Fjätervålen,
etappvis utbyggnad perioden 2019 – 2027.

Älvdalen Vatten 
och Avfall 

2019 Kommunstyrelsen/ 
Kommunfullmäktige 

14. Utvidgning av allmänt VA i Gåsvarv förut-
satt att ledning Märbäck – Gåsvarv byggs ut.

Älvdalen Vatten 
och Avfall 

2020–
2023 

Kommunfullmäktige 

15. Utvidgning av allmänt VA Karlsarvet/
Månsta förutsatt att överföringsledning från
Brunnsberg till Månsta byggs ut.

Älvdalen Vatten 
och Avfall 

2020–
2023 

Kommunfullmäktige 

16. Utreda byändar (VA-utredningsområden) i
anslutning till befintliga
verksamhetsområden med beaktande av
förutsättningar utbyggnad allmänt VA och
status vattenförsörjning/enskilda avlopp.

Under planperioden ska förslag på 
kommande inriktning i dessa VA-
utredningsområden tas fram som underlag 
för VA-plan perioden efter 2023.    

Beakta arbetsmiljö och tillgänglighet 
tömning av slam 

VA-plan grupp 2019–
2023 

17. Ta fram tillsynsplan för enskilda avlopp i
hela kommunen.

Beakta prioriteringsmodell samt arbetsmiljö 
och tillgänglighet tömning av slam. 

Samhälls-
utvecklings-
förvaltningen 

2019 Kommunstyrelsen 

18. Ta fram riktlinjer för handläggning av små
avloppsanläggningar.

Beakta översiktsplan, avfallsföreskrifter och 
LIS plan. 

Samhälls-
utvecklings-
förvaltningen 

2019 Kommunstyrelsen 

19. Utreda behov av resurs för rådgivning och
samordning av enskild VA-försörjning, ex
gällande
-dokumentation, kartor
- föreningsutveckling
- utbildning
- avloppslösningar

VA-plangrupp 2020 
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Tabell 7. Sammanställning alla åtgärder i 
VA-planen 

Ansvar Tid 
(klart) 

Beslutsinstans 

- skydd vattentäkter
- samordning av inköp
- utrustning
- juridiskt stöd (lagstiftning,
föreningsformer, mm)
- bidrag och finansieringslösningar

20. Utreda framtida förutsättningar vatten-
försörjning för större turismområden med
exploateringstryck.

VA-plangrupp 2019–
2020 

21. Plan för kommunikation i VA-frågor. VA-plangrupp 2019 



VATTEN- OCH AVLOPPSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN 

ORGANISATION UNDER 

PLAN PERIODEN 

Under planperioden ska en VA-plan grupp 
finnas som ansvarar för att planera, samordna 
och följa upp VA-planen samt årligen samordna 
svar till Vattenmyndigheten samt i vissa fall 
ansvara för åtgärder i VA-planen. Gruppen 
ansvarar även för att initiera nästa revidering av 
VA-plan för nästkommande planperiod. 

Gruppen består av ansvariga tjänsteman från 
service och utvecklingsförvaltningen och 
N odava. Sammankallande är enhetschef för 
samhällsenheten. Gruppen kan adjungera in 
fler personer efter behov. Gruppen bör 
genomföra minst fyra möten per år. 

En politisk styrgrupp föreslås utses att gälla 
under planperioden med ansvar att utgöra 
samrådspart till VA-plan gruppen i strategiska 
ställningstaganden och vägval samt vara be
redande i ärenden som behöver beslutas i 
Älvdalen Vatten och Avfall samt KS-KF. 
Gruppen ska sammankallas minst 1 gång per år, 
helst inför kommande budgetprocess. 

15 
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ORDLISTA 

Allmän VA-anläggning En VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över 
och som har ordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt 
lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 

Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 

Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

Dagvattenprogram Program som ger ramar och vägledning för en hållbar hantering av 
dagvatten i kommunen. Programmet ska användas vid kommunens 
planering och exploatering av ny bebyggelse samt vid förtätning 
och ombyggnation inom befintlig bebyggelse.  

Enskild VA-anläggning En VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller 
avlopp som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. 

Gemensamhetsanläggning En enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller flera 
delägare gemensamt. 

LAV Lagen om allmänna vattentjänster. 

LAV 6§ om Kommunens 
skyldighet att ordna vatten-
tjänster: 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall 
Kommunen: 

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten
eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar,
tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

NODAVA AB 

Riktlinjer 

Rutiner 

VA-anläggning 

Verksamhetsområde 

Älvdalen Vatten och Avfall AB 

Driftbolag samägt mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner 
med uppgift att sköta den allmänna VA-anläggningen. 

En riktlinje innehåller anvisningar om hur en fråga ska hanteras. 
Den är vägledande i hur tjänstemän bör agera.  

Rutiner anger en arbetsbeskrivning och är mer konkret än 
riktlinjer. 

En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av 
vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse. 

Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har 
ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

Helägt av Älvdalens kommun. I detta bolag ligger ägandet av VA- 
och avfallsanläggningar.  
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