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Slåss för att slippa  
kommunalt avlopp
Byföreningen kämpar för att de 
237 fastigheterna söder om Orsa 
ska slippa anslutas till ett utbyggt 
kommunalt VA-nät.

– Många har inte pengarna som 
krävs och folk mår riktigt dåligt  
av detta, säger Hans Andersson  
i föreningen.

När kommunens planer om utbyggt 
VA-nät blev kända organiserade Sör-
medsjöns byförening snabbt en mot-
ståndsfront. Efter ett antal möten och 
namninsamling för en folkomröstning 
verkar planerna ligga vilande.

– Vi fick 817 underskrifter inom lop-
pet av fyra dagar. Det skulle mer än väl 
räcka för att hålla en folkomröstning, 
säger föreningens ordförande Rolf 
Almstedt.

Dyra ledningar
Protesterna grundar sig framför allt 
på kostnaderna. Bara att få ledning-
arna dragna fram till tomtgränsen 
skulle enligt kommunen kosta 160 000 
kronor per fastighet. Sedan tillkom-
mer dragning och inkoppling som 
fastighets ägaren själv ska bekosta. Det 

är tveksamt om 200 000 kronor räcker 
totalt.

– Bystugan kommer vi till exempel 
att få elda upp eftersom föreningen 
inte har de pengarna. Det finns folk 
här som mår riktigt dåligt av detta. Jag 
känner bland annat en som fick sömn-
tabletter utskrivna sedan han legat  
vaken fyra dygn i sträck och oroat sig. 
Några kommer inte att kunna bo kvar 
i sina hus, berättar Hans Andersson.

Minskat invånarantal
Byföreningen vänder sig bland an-
nat mot att kommunen inte har gjort 
någon inspektion av de befintliga av-
loppen. Den är också kritisk mot att 
investeringarna som traktens vatten-
ledningsföreningar gjort skulle bli 
värdelösa.

– Som det är nu får vi bra vatten 
för 2 500 kronor per år och det utan 
att någon behöver ha vattenmätare,  
konstaterar Hans Andersson.

Han uppskattar att 95 procent av fast-
ighetsägarna i de fem byarna även i fort-
sättningen vill stå utanför det kommu-
nala nätet och sköta sina egna avlopp.

Föreningen misstänker att kommu-
nens planer grundar sig i att Orsas 

befintliga reningsverk behöver rustas 
upp och att fler kunder därför måste 
vara med och dela på kostnaderna. 
Dessutom har satsningen på ett nytt 
bostadsområde söder om Orsasjön 
blivit en flopp. Samtidigt har kommu-
nens invånarantal minskat under en 
lång följd av år.

”Alla vill ha en bra miljö”
Enligt de beräkningar som byfören-
ingen gjort skulle det bli minst dubbelt 
så dyrt med kommunalt avlopp som 
om fastighetsägarna själva investerar  
i bättre enskilda avlopp. Ett antal  
företag har lämnat offerter och med en 
större upphandling kan det räcka med 
runt 50 000 kronor per hushåll plus  
installationskostnader.

– Alla vill självfallet ha en bra miljö 
med bra avlopp. Frågan är hur man 
löser det på bästa och billigaste sätt, 
menar kassören Tord Häggström.

Hans Andersson arbetar som gräv-
maskinist och hävdar att han skulle 
kunna åtgärda sitt eget avlopp för någ-
ra tusenlappar i materialkostnader.  
I många fall handlar det kanske om att 
leda om avloppsvattnet till en ny infil-
tration.

Vattenkvaliteten i Orsasjön håller 
såvitt känt god standard och det finns 
inga problem med övergödning. Det 
finns heller inga kända fall där enskil-
da avlopp skulle ha orsakat sjukdomar 
via dricksvattentäkter.

– Visst finns det dåliga avlopp här 
på sluttningen men då är det bättre 
att inspektera först 
och tala om vilka 
som måste åtgärdas.  
I vissa fall kan det  
vara enkla åtgärder som 
att det saknas luftning  
i slutet av infiltrationen,  
säger Rolf Almstedt.

”En delseger för oss”
Efter ett möte i slutet av våren 2016 
fick byföreningen via tidnings-
uppgifter veta att kommunledningen 
nu tänker avvakta i ungefär tre år. Som 
av en händelse kommer valet 2018 då 
att vara avklarat …

– De har lovat att inventera avloppen 
under tiden och det får väl sägas vara 
en delseger för oss. Men vi vågar inte 
ropa faran över än, säger Rolf Almstedt.

Göran Berglund 0511-34 22 58
goran.berglund@landlantbruk.se

DALAUPPROR. Sörmedsjöns byförening vill stop-
pa Orsa kommuns planer på att bygga ut det 
kommunala VA-nätet till de fem byarna söder 
om tätorten. Ordföranden Rolf Almstedt, Hans 
Andersson, Börje Andersson och Rolf Häggström 
har engagerat sig hårt i frågan.
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