
Sörmedsjöns byförening 
  

hälsar Er alla varmt välkomna till 
detta öppna möte som ska handla 

om Orsa kommuns VA-plan 



Sörmedsjöns byförening 
 Utdrag ur våra stadgar: 
• Syftet är att byarna ska utvecklas och vara en levande bygd 

med bra kommunikationsmöjligheter och en plats där alla 
generationer trivs att bo. 
 

• Vi vill samverka med (och påverka) myndigheter och 
organisationer. 
 

• Vi vill vara en kanal för byborna att påverka sin vardag. 
 

• Byföreningen vill ta initiativ för traktens bästa och 
utveckla gemenskapen mellan människorna inom byarna 
med omnejd. 
 

• Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. 

 



Kommunens syfte med VA-planen: 

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

Säkerställa en långsiktig hållbar VA-försörjning 
 

Möjligheter att utveckla byarna i Orsa 
 

Stimulera inflyttning, turism och företagande 
    

Dialog mellan medborgare, 
 tjänstemän och politiker 



Vårt syfte med kvällen är att vi 
fastighetsägare tillsammans 
ska sätta ramar för hur vi ska 

agera för att motverka tvångs- 
anslutning av våra fastigheter 



Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
 Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 

6 § 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 vatten-
tjänsten 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. 



Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
 En allmän va-anläggnings verksamhetsområde 

9 § Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet 
eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver 
omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, 

 får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte 
omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan 
inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast 
om fastighetens eller bebyggelsens behov av vatten-
försörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom 
enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa och miljön. 

 



Orsa kommuns avgifter: 

 160.000 kr - vatten och avlopp 

 130.000 kr - endast avlopp 

 118.000 kr - vatten i efterhand 

 Ca 6.500 kr/år – driftskostnad avlopp 



Enligt kommunen är kostnaden  
för oss att anlägga enskilt avlopp: 

100.000 kr     160.000 kr 

HUR 
har man 

kommit fram 
till detta??? 



Det finns 
kompetens 

och resurser… 

...så om vi 
fastighetsägare 

samarbetar… 



…har vi en chans!!! 

          Orsa            NODAVA                                     Sörmedsjöns byförening 
       kommun 



Avlopp ska vara enkelt 
  

Våra minireningsverk kännetecknas av robusthet 
och pålitlighet. För att göra det enkelt använder vi 

en tank för att rena allt avloppsvatten från hushållet. 
 

I tanken återfinns inga mekaniska pumpar, ingen el och 
rörliga delar slutade vi med för närmare 20 år sedan. 

www.4evergreen.se 



Pris inkl moms 
69.900 kr BioCleaner för ett hushåll 
99.500 kr BioCleaner för två hushåll 
133.000 kr BioCleaner för tre hushåll 
  

Behöves efterpolering i form av vår UV-brunn kostar den 20.000 kr 
Den passar 1-3 hushåll 
  

48.000 kr BIOROCK 5 för ett hushåll inkl. vindeventilator 
  och utloppsfilter för slamavskiljare 
  

67.000 kr BIOROCK 5 + Slamavskiljare 3m3 = 
  För hög skyddsnivå behövs kemdoseringspump BR40, 
  kostnad 9.500kr inkl 25 l kem PAX21 
   

Med andra ord för hög skyddsnivå; 
BR5 + Slamavskiljare 3m3 + BR40 = 76.900 kr 
 



Vår vision är att Svensk Avloppsrening ska vara ett 
självklart val vid köp av nytt enskilt avlopp, 

byggt på kvalitet, passion och service. 
 

Utifrån dina behov och förutsättningar hjälper vi dig 
att hitta den bästa lösningen för just din fastighet! 

www.svenskavloppsrening.se 



Pris inkl moms 

59.900 kr Biop för ett hushåll 

38.000 kr  Biop för två hushåll, pris per hushåll 
 

49.750 kr  Oxyfix för ett hushåll, exkl. fosforfilter 

69.000 kr  Oxyfix för ett hushåll, inkl. fosforfilter 
 

Ca 50.000 kr Oxyfix för två hushåll, pris per hushåll inkl fosforfilter 

Ca 37.000 kr Oxyfix för fyra hushåll, pris per hushåll inkl fosforfilter 



Investera för framtiden 
Ett reningsverk från Biovac® löser inte bara ditt 

avloppsproblem här och nu, det är en investering inför 
framtiden som höjer värdet på din fastighet. 

  

Med en långsiktigt hållbar avloppslösning renas ditt 
avloppsvatten år efter år, din närmiljö skyddas från skadliga 
utsläpp, och du kan fundera på roligare saker än ditt avlopp. 

www.bramiljo.se 



Pris inkl moms 

Angivna priser är exempel på kostnad för anläggningar till 1-, 2- och 3 
hushåll. Rabattsatserna gäller även för andra modeller upp till 10 hushåll.  

Antal Rabatt Biovac FD5 N Peh Biovac FD10 N Biovac FD15 N 

0-5 Fraktfritt 73 000 kr 110 000 kr 145 000 kr 

5-10 5 % 69 350 kr 104 500 kr 167 750 kr 

11-15 10 % 65 700 kr 99 000 kr 130 500 kr 

16-25 15 % 62 050 kr 93 500 kr 123 250 kr 

26+ 20 % 58 400 kr  88 000 kr 116 000 kr 



 En helt ny strategi som går ut på att 
toalettavfallet innesluts, bryts ner och 

krymps på plats i upp till 40 år, utan vatten, 
utan lukt, utan skötsel, utan problem... 

 

Vi kallar det ... KlokToalett 
 

www.compostera.se 



Pris inkl moms 

36.900 kr för hela paketet 
 

Tank, toalettrör, toalett, 
kompostbädd, kanalfläkt 220 v 



Cinderella är en elektrisk förbränningstoalett som 
förbränner urin och fekalier vid hög temperatur. 

 
Allt som blir kvar är lite aska, 
cirka en kaffekopp per 
person och månad.  
 
Askan fungerar dessutom 
utmärkt som gödningsmedel. 

  

www.thc.nu 

Pris inkl moms 

38.500 kr 



All information 

finns på: 
 

www.sormedsjonsbyforening.se 



Politikernas attityd… 
inte direkt på GRÖNT 



Arbetsgrupp 



Vad är problemet? 
  

Varför så bråttom? 



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

7091 6990 6934 6922 6867 6835 6849 6812 6750 

-659 
7409 

6750 

65 -101 56 -12 -55 -32 14 -37 -62 

Källa: SCB 



Hur ser övriga partier på VA-planen? 



Viktigt datum!! 

Söndag 15 maj 2016 
De skriftliga synpunkterna om VA-planen 

ska ha inkommit till Orsa kommun 



Argument för att behålla enskilda avlopp!? 

Det är viktigt att vi 
lämnar våra synpunkter 

till Orsa kommun. 
  

I remissvaret har vi 
skrivit tio argument. 



Sörmedsjöns byförenings remissvar 
på Orsa kommuns VA-plan 

 Vi anser att: 
1. Kommunala avlopp är ett förlegat system ur miljösynpunkt. 

 
2. Det är för dyrt. Vi vet att bättre, billigare och mer anpassade 

system finns att tillgå. Sörmedsjöns byförening har fyra 
offerter på avloppslösningar från fyra olika företag. Vi har även 
fått andra förslag till lösningar. 
 

3. ”Lägga alla ägg i samma korg” gör oss mycket sårbara mot ex. 
smittospridning, sabotage/krig. 
 

4. Med ett enskilt avloppssystem får vi som kommuninnevånare 
ett större ansvar för vår egen fastighet och vårt eget beteende. 
 

5. Ni stjäl vår trygghet och framtidstro. 



6. Hellre kretslopp än kommunalt avlopp. 
 

7. Orsa kommuns politiker inte är riktigt pålästa i denna fråga. 
 

8. Kommunens VA-plan är förödande för bygdens 
vattenledningsföreningar, likaså mot alla våra byföreningar 
och bystugor som finns runt om i Orsa. 
 

9. Kommunens vägval är ett stort bakslag för oss som trodde 
på en utveckling av landsbygden. 
Nu talar fastighetsägare om: 

 ”Vi måste flytta” 

 ”Vi måste sälja” 

 ”Vi har inte råd” 

 ”Vi kan inte rekommendera någon att flytta till Orsa” 

 ”Vi mår mycket dåligt av detta” 

 ”Hur kan våra folkvalda politiker göra så här mot oss, mot folket?” 
 

10. Det gagnar varken miljön eller befolkningen att man tar ett 
beslut i en fråga som inte är riktigt genomtänkt och belyst. 



Insamling av namnunderskrifter 

 Det finns listor att skriva på här i kväll. 
 

 Vem som helst kan skriva på. Är du inte berörd 
nu kanske du blir det längre fram. 
 

 Listor kommer att finnas runt om i Orsa. 
 

 Listorna måste komma Sörmedsjöns 
byförening tillhanda senast 12 maj. 
Kontaktuppgifter finns på alla listor. 
 

Kontakta oss gärna vid frågor!!  



Har du Facebook kan du hålla dig 
uppdaterad genom att gå med i: 

NEJ till tvångsanslutning av VA-planen 



Att välja själv – en trygghetsfråga 



Tack för att Ni kom i kväll!! 

            Stötta gärna 

                    Sörmedsjöns byförening  

                  genom att bli medlem! 
  

Det kostar 100 kr/år och hushåll. 

Läs mer på: 

 www.sormedsjonsbyforening.se   

http://www.sormedsjonsbyforening.se/

