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1 INLEDNING 

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

Samhällsutvecklingsutskottet har utgjort politisk styrgrupp. 

Aktörer som berörs i Älvdalen inom VA-försörjning 

 Kommunen har ansvar för Kommunens VA-försörjning i stort, ex
genom Plan- och bygglagen. Kommunen har ett ansvar att ordna
vatten och avlopp i ett större sammanhang om det finns ett behov för
miljön eller människors hälsa. Kommunfullmäktige beslutar enligt §
6 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) om att bilda
verksamhet-sområden för kommunalt VA (dricksvatten, spillvatten
respektive dag-vatten).

 Kommunens ansvar för kommunal VA-försörjning sker genom dess
VA-huvudman som i Älvdalens fall heter Älvdalen Vatten och Avfall
AB. För drift och skötsel av VA-anläggningen har Orsa, Mora och
Älvdalen gemensam personal i NODAVA AB. Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)
reglerar både ansvar, rättigheter och skyldigheter för VA-huvudmannen och
fastighetsägare som använder den allmänna VA-anläggningen inom fastställt
verksamhetsområde.

 Älvdalens kommun och dess jävsnämnd har ansvar för att fånga upp behov utanför
verksamhetsområdet. Nämndens uppdrag regleras av olika lagstiftningar t.ex.
miljöbalken och livsmedelslagen samt dess förordningar och föreskrifter för att skydda
miljön och människors hälsa.

 Kommunstyrelsen beslutar om tillstånd och tillsyn för enskild avloppsanläggning. När det
gäller större verksamheter (B-anläggning) är det ibland länsstyrelsen som har tillsynen.

 Kommunstyrelsen och jävsnämnden i Älvdalen har ansvar för kommunala planer och
bygglovshantering. 

 Fastighetsägare ansvarar för egen VA-försörjning utanför verksamhetsområde. Det före-
kommer att fastighetsägare samordnar framförallt vattenförsörjning i föreningsform. En
fastighetsägare kan begära att Länsstyrelsen utreder frågan om behov finns ur miljö- eller
hälsoskäl enligt LAV § 6 och fastigheten ligger inom ett större sammanhang.

 Länsstyrelsen har ett ansvar att utöva tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (51 §
LAV). Det ansvaret är också sammankopplat med ett regionalt ansvar för planering av
vattenförsörjning, och med att hjälpa kommunerna med råd och stöd beträffande deras
planering av vatten- och avloppsförsörjningen.

2 KOMMUNAL VA-PLAN 

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, arbetar Älvdalens kommun 

fram en strategisk och långsiktig VA-plan. Planen tas fram i samverkan med NODAVA, Läns-

styrelsen och våra grannkommuner.   
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I första steget görs en översikt av nuläget och i andra steget en policy. Tredje steget är själva VA
planen. Den ska utgå från lagar, myndighetskrav och kommunens visioner och mål samt 
vara kommunens styrdokument för utvecklingen av VA-försörjningen. Den färdiga VA-planen ska 
sedan revideras i regel vart 4 - 5 år. 

Nulägesanalys 

Det första steget i processen är att ta fram en översiktlig analys över nuläget som beskriver förut
sättningar och problem som finns med vatten- och avloppsförsörjningen i Älvdalens kommun. 
Översikten identifierar behov och vad som behöver fördjupad utredning och ger bakgrund till 
prioriteringar. 

Uppgifter om VA-förhållanden och fysiska förutsättningar är inarbetat i GIS miljö. Denna 
samman-ställning kommer att utvecklas successivt i takt med att ny information framkommer. 

VA-policy 

Det andra steget i processen är VA-policyn, som ger tydliga riktlinjer för det kommande arbetet 
med VA-planen. Policyn fastställer målsättningar och ger riktlinjer för hantering av frågor och 
prioriteringsgrunder. 

VA-plan 

I det tredje steget av processen utarbetas den kommunala VA-planen, utifrån VA-översikt och 
VA-policy. 

VA-planen ska ange kommunens prioriteringar för utbyggnad av allmän VA-försörjning 
(kommunal), hur VA-försörjning ska hanteras under tiden innan utbyggnad sker och var det på 
lång sikt bör fortsatt vara enskild VA-försörjning. VA-planen anger vidare hur VA-policyns övriga 
mål ska uppnås exempelvis avseende dagvattenhantering, kretsloppsförsörjning, energi
effektivisering och kommunikation. Planen beskriver även översiktligt ekonomiska kostnader för 
att genomföra åtgärder. 

VA-planeringen i Älvdalen kommun utgår från den metodik som tagits fram av Havs- och 
Vattenmyndigheten och som redovisas i rapport 2014:1 ''Vägledning för kommunal VA
planering". 

I bilaga 8 framgår en ordlista över VA-begrepp som används i översikten. 

2 



VA-ÖVERSIKT- UNDERLAG VATTEN- OCH AVLOPPSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN 

3 LAGSTIFTNING OCH ANNAN VÄGLEDNING 

VA-planeringen inom Älvdalen kommun påverkas av flera lagstiftningar, regelverk och direktiv, 
främst lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken och 
livsmedelsverkets föreskrifter och råd om dricksvatten. Dessutom arbetar länsstyrelsen med olika 
frågor för att stödja kommuner. 

Det pågår en löpande utveckling i området och nedan anges några sådana frågor som bedöms på
verka den framtida handläggningen av VA-frågor i Älvdalens kommun och som senare bör inför
livas i planer och riktlinjer. 

3.1 Lagen om allmänna vattentjänster, LAV (2006:412) 

En kommun är skyldig enligt 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. Kommunen skall dels bestämma ett 
verksamhetsområde där vattentjänsten behöver ordnas och dels se till att 
behovet tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Beslut om vilka 
fastigheter som ska ingå i ett verksamhetsområde fattas av kommun
fullmäktige. 

Regeringen beslutade under 2017 att utreda LAV och dess 6 §. 

Utredningen föreslår lagändringar i Miljöbalken, Lagen om allmänna vattentjänster (LA V), 
diverseförordningar samt en ny förordning om avloppsdeklarationer som föreslås träda ikraft 
2020-01-01 med krav på tillämpning från 2027-01-01. Övriga ändringar föreslås träda ikraft 
2019-07-01. 

Utredningen ska behandlas av regeringen och om regeringen avser driva igenom en ändring av 
LA V så ska lagrådsremiss och proposition tas fram innan en eventuell ny LA V träder ikraft. 

Betänkande föreslår i korthet följande; 

• Utredningen lägger i detta betänkande ett antal förslag för att dels göra det flexiblare för
kommunerna när den ska tillämpa 6 § vattentjänstlagen och dels minska demokrati
underskottet. Men utredningens utgångspunkt i arbetet är att förslagen inte ska kom
promissa med skyddet för människors hälsa och miljön.

• Krav införs i vattentjänstlagen på att kommunerna ska se till att det finns en långsiktig
plan för hur försörjning av vattentjänster inom kommunen ska ske och att denna plan ska
be-slutas av kommunfullmäktige. Den långsiktiga planen ska lämnas på samråd och
granskning för att öka det demokratiska inflytandet över hur kommunen planerar för att
ansluta fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.

• Nytt stycke införs i 6 § vattentjänstlagen som ska göra att kommunerna lägger ett större
fokus på att bedöma behovet av vattentjänster. Kommunen ska utreda om det finns en
möjlighet att på ett annat sätt än med en allmän VA-anläggning uppnå ett motsvarande
skydd för människors hälsa och miljön.

• Bedömningen av om ett enskilt huvudmannaskap är lämpligt måste göras samlat för hela
det aktuella området och inte för enskilda fastigheter. Innan beslut tas bör därför en
utredning genomföras av kommunen och med deltagande av alla berörda förvaltningar
samt inbegripa dialog med fastighetsägare i området. Vid bedömningen av om det är
möjligt att ordna vattentjänsterna på ett annat sätt är det viktigt att även ta hänsyn till om
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de föreslagna åtgärderna är lämpliga eller önskvärda för fastighetsägare, kommunen och 
andra aktörer. Utöver hälso- och miljöaspekterna måste det även finnas juridiska förut
sättningar för åtgärderna. Det är viktigt att kommunen beskriver de förutsättningar som 
behöver uppfyllas för att en enskild organisation långsiktigt ska kunna anses ha tillräcklig 
kapacitet och kunskap för drift av den aktuella VA-anläggningen. 

• Långsiktigheten i en lösning med enskilt huvudmannaskap ska i första hand, precis som i
dag, säkerställas genom krav på verksamhetsutövarnas egenkontroll och kommunens
tillsyn enligt miljöbalken. Ansvaret för bedömningen ligger kvar hos kommunen och om
det inte är lämpligt att lösa VA-frågan på annat sätt ska kommunen ordna VA. Om det
finns förutsättningar för och i ett större perspektiv är samhällsekonomiskt effektivt att
fastighets-ägare i ett område själva åtgärdar sina anläggningar eller på eget initiativ
inrättar en gem-ensam anläggning ska kommunen överväga att inte bygga ut den
allmänna VA-anläggningen. Kommunen kan i stället utöva tillsyn för att om möjligt
förbättra de enskilda VA-anläggningarna och eventuellt också bidra med initialt stöd
genom exempelvis VA-rådgivning till fastighetsägare som vill göra någon form av
gemensam VA-anläggning.

• Förbättrad avloppsrådgivning och även centraliserad avloppsrådgivning kan också
effektivisera kommunernas arbete. Havs och vattenmyndigheten föreslås få i uppdrag att
tillsammans med Konsumentverket utveckla en nationell rådgivning och stödja
kommunerna för ökad rådgivning. Några grundläggande målsättningar och utgångs
punkter med VA-rådgivning som lyfts fram av de aktiva kommunerna är att underlätta
åtgärdandet av undermåliga små avlopp och förbättra den enskilda dricksvatten
försörjningen, möjliggöra gemensamma lokala VA-lösningar i områden som i dag har
bristfälligt VA, stödja fastighetsägaren att hitta bra och kostnadseffektiva lösningar,
minska det framtida behovet av utbyggnad av kommunalt VA samt stötta arbetet med att
få fler kretsloppsanpassade små avlopp. Möjligheter till motsvarande bidrag som energi
och klimatrådgivare haft ska utredas. LOVA bidrag ska också kunna användas.

• Ett krav införs på avloppsdeklaration för små avloppsanläggningar. Ett ackrediterat
kontrollorgan utför en enkel kontroll och upprättar en avloppsdeklaration som
fastighetsägaren skickar in till kommunen. Avloppsdeklarationen är inte tillsyn utan den
ska ge fastighetsägaren information om sitt avlopp och incitament att åtgärda det för att
undvika kommunala tillsynsavgifter. De ger kommunen information om vilka små
avlopps-anläggningar i kommunen som behöver åtgärdas och kan på så sätt effektivisera
tillsynen. Fastighetsägare som inte skickar in någon deklaration ska enligt förslaget
riskera miljösanktionsavgift. Utredningen uppskattar att kostnaden för en
avloppsdeklaration kommer att ligga i intervallet 1 500-5 ooo kronor. Enligt
utredningens förslag ska avlopps-deklarationen göras minst vart sjunde år.
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3.2 Anläggningslagen, AL (1973:1149 

Enligt anläggningslagen kan en gemensamhetsanläggning inrättas som är gemensam för flera 
fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem. Detta kan då gälla 
t.ex. vatten- och avloppsanläggningar. Gemensamhetsanläggningar prövas av lantmäteriet vid
förrättning.

3.3 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 

PBL innehåller regler och verktyg för en kommuns planering och byggande. Kommunens 
översiktsplan ska enligt PBL redovisa hur kommunen planerar att använda mark- och 
vattenområden i framtiden vilket har stor betydelse för vatten- och avloppsfrågor. 

3.4 Miljöbalken (1998:808) 

I stort sett alla verksamheter och åtgärder som har eller skulle kunna ha en påverkan på 
människors hälsa eller miljön regleras i miljöbalken eller i någon av dess förordningar. 
Miljöbalken fokuserar på hållbar utveckling och att förändring och brukande av naturen är 
förenat med ansvar. 

3.5 Föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2001 :30). 

Sverige har införlivat EU direktiv om dricksvatten i föreskrifter om dricksvatten. Dricksvatten
föreskrifterna innehåller bland främst krav på beredning och distribution, egenkontroll, para- <t 

metrar som ska undersökas, provtagnings- och analysfrekvens, åtgärder vid försämrad vatten
kvalitet, information och kvalitetskrav i form av gränsvärden. 

Reglerna gäller inte för dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än 10 m3 per dag eller 
försörjer färre än 50 personer. Levereras dricksvatten som en del av kommersiell eller offentlig 
verksamhet gäller dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras. 

3.6 Nationella och regionala miljömål 

Riksdagen har beslutat om 16 miljömål vilka ska styra miljöarbetet i landet. De mål som direkt 
kan relateras till arbetet med vatten och avlopp är ingen övergödning, levande sjöar och 
vattendrag, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har nyligen antagit åtgärdsprogram 2018 - 2022 till Dalarnas miljö
mål som bland annat anger följande; 

Samhällsplanering/Kommunal VA-plan 

Respektive kommunstyrelse är ytterst ansvarig för beslut om anordnande av vattenförsörjning 
och avloppsrening. En viktig del i det samlade arbetet med VA-frågor är att kommunerna har 
aktualiserade VA-planer som är väl förankrade politiskt, till exempel i översiktsplaner. 

Det är nödvändigt att berörda kommunala förvaltningar samverkar för att få en långsiktig 
planering och hållbara VA-lösningar. 

Vad ska göras: Se till att VA-huvudmän, kommunala 
nämnder och kommunala plan- och miljöförvaltningar, 
gemensamt upprättar eller aktualiserar en övergripande, 
heltäckande VA-plan eller motsvarande som täcker in både 
kommunalt respektive enskilt ansvarsområde. Planen ska 
förankras politiskt genom till exempel beskrivning i 
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kommunala översiktsplaner. Drivande part: Kommun-styrelserna. År 2020.

Vad ska göras: Genomföra utbildning i VA-frågor för politiker i kommunstyrelser, nämnder och 
bolags styrelser minst en gång per mandatperiod. Drivande part: Dala VA. År 2018-2020.

Skydd av vattentillgångar 

VA-huvudmännen arbetar för att identifiera och skydda vattentillgångar för nuvarande och 
framtida behov samt att minimera den påverkan som samhället och de verksamheter som är 
anslutna till allmänna vattentjänster gör på miljön. 

Ett förändrat klimat kräver risk- och sårbarhetsanalyser med åtgärder för att minska 
påfrestningarna på vattenförsörjningen vid till exempel översvämningar, ras och skred samt för 
att minska risken för spridning av föroreningar och smittämnen. Därför behöver vattenresurser 
för nuvarande och framtida vattenförsörjning skyddas långsiktigt och i den kommunala översikts
planeringen ska hänsyn tas till dessa resurser. 

Vad ska göras: Ta initiativ för att i så stor utsträckning som möjligt skydda befintliga 
vattentäkter, reservvattentäkter och framtida vattenresurser genom beslut om nya eller revidering 
av äldre vattenskyddsområden. Drivande part: Kommunstyrelser. 

Vad ska göras: Ta initiativ för att skydda vattentäkter för enskild gemensam vattenförsörjning 
genom lokala hälsoskyddsföreskrifter. Skyddsvärda områden redovisas i kommunala översikts
planer. Drivande part: Kommunstyrelser. 2018-2020.

Avloppsvatten 

Kvaliteten på inkommande spillvatten till avloppsreningsverken behöver förbättras. Många 
verksamhetsanslutningar har funnits länge och det kommer ständigt till nya. Genom ett 
systematiskt arbete kan behovet av skydd avseende avloppsvattnets kvalite fångas upp så att 
respektive verksamhet genomför skäliga åtgärder för att minska sin påverkan. 

Vad ska göras: Upprätta handlingsplaner för att minska tillförsel av oönskade och farliga ämnen 
i avloppsvattnet. Drivande part: VA-huvudman, Dala VA. 

Vad ska göras: Utifrån upprättade handlingsplaner inventera och kartlägga var verksamheter 
bedrivs, vilka skyddsåtgärder som finns respektive borde finnas. Årligen inventera och kartlägga 
minst 1/3 av de i handlingsplanerna prioriterade verksamheterna. Drivande part: VA-huvudman 
och Dala VA. År 2018-2020.

Vad ska göras: I verksamheter anslutna till reningsverk installera, sköta och underhålla relevant 
skydd enligt gällande föreskrifter, instruktioner eller liknande. Där skydd saknas eller brister 
finns kontakta minst 1/3 av dessa verksamheter för att påbörja sitt förbättringsarbete. Drivande 
part: VA-huvudman och Dala VA. År 2018-2020.

Vad ska göras: Ge information till verksamhetsutövare och fastighetsägare inom de ämnesfrågor 
som prioriteras i handlingsplanerna. Drivande part: VA-huvudmän och Dala VA. 

Lednings nät 
Förutom behovet av att byta ut föråldrade vatten och avloppsledningar 
(spillvatten och dagvatten) finns behov av att finna former för hur dag
och dräneringsvatten ska separeras från spillvatten. Tillförseln av 
stora mängder dagvatten till spillvattennätet innebär förutom ökad 
kemikalie- och energianvändning även att det ibland uppstår 
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kapacitetsbrist i ledningsnätet eller reningsverket som kan leda till bräddning av orenat 

spillvatten. 

Vad ska göras: Vidareutvecklar samarbeten och nätverk för utveckling och erfarenhetsutbyte om 

ledningsnätsfrågor i länet. Drivande part: Dala VA.  

Energi och klimat 

Att utvinna förnybar energi genom till exempel rötning av slam kan vara en möjlighet att 
tillvarata energi från avloppsreningsverken. 

Vad ska göras: Genomföra gemensam uppföljande energikartläggning 2019 enligt framtagen 
arbetsmodell samt genomföra fördjupad uppföljning av de största reningsverken hos respektive 
huvudman. Drivande part: Dala VA. År 2020. 

Vad ska göras: Utveckla färdiga lösningar för energieffektivisering som Dala VA paketerar och 
tillgängliga för Dalarnas VA-huvudmän att införa. Drivande part: Dala VA.  

Vad ska göras: Genomföra årliga utbildningar med fokus på minskad energianvändning. 
Drivande part: Dala VA. Medverkande part: VA-huvudmännen i länet.  

3.7 Ramdirektiv för vatten 

Inom EU har beslutats om ett ramdirektiv för vatten och det trädde i kraft år 2000. Syftet med 
direktivet är att få en gemensam lagstiftning för vatten. Direktivet ska förbättra miljöarbetet 
genom att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för 
vattenlevande djur och växter. Länderna ska i sitt arbete med vattenförvaltning utgå från 
avrinningsområden för att åtgärda brister i vattenmiljö och vattenkvalitet. Sverige har fem 
vattendistrikt – Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. 

Älvdalens kommun tillhör till största delen Bottenhavets distrikt och en liten del i norra delen 
tillhör Västerhavets distrikt. Vattenförvaltningen sker i 6 års cykler och ett nytt förslag på 
förvaltningsplan och åtgärdsprogram har trätt ikraft under 2016 gällande perioden 2016 - 2021.  

I förvaltningsplanen anges främst följande åtgärder kopplat till vatten och avlopp; 

Åtgärd 1. Bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, avseende verk-
samheter som påverkar vattenförekomster, i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan följas. 
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Åtgärd 2. Bedriva tillsyn så att 

a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att

b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar,

till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan 
följas på grund av sådan påverkan. 

Åtgärd 3. Prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att 
utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från 

a) avloppsledningsnät och

b) avloppsreningsverk

minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 
kan följas på grund av sådan påverkan. 

Åtgärd 4. Säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp genom att 

a) ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att miljökvalitets
normerna för vatten ska kunna följas,

b) prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna
följas.

Åtgärd 5. Säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvatten
försörjningen. Kommunerna behöver särskilt; 

a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än
50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn,

b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid be
hov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd
uppnås,

c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden,

d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,

e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för
vattenuttag.

Åtgärd 6. Genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen 
så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärd 7. Upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna. 

8 
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Åtgärd 8. Utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på
kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

3.8 Ha vs - och vattenmyndigheten (HaV)
Havs - och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet 1

som bland annat arbetar för bevarande, restaurering och hållbar
användning av sjöar, hav och vattendrag. HaV ska verka för att
samtliga 16 miljökvalitetsmål nås med särskilt ansvar för att sam -
ordna uppföljningen av de tre miljömålen " Ingen övergödning ",
" Levande sjöar och vattendrag " och " Hav i balans samt levande
kust och skärgård ". De har bland annat tagit över ansvaret för
enskilda avlopp från Naturvårdsverket2.
En del i detta är att utforma och ge råd om VA - frågor, ex

”Vägledning för effektiv tillsyn av enskilda avlopp ” , 2015 : 1 , som är viktig ur ett
tillsynsperspektiv.
Juridiken kring vatten och avlopp, 2015:15

4 NATURGIVNA FÖRUTSÄTT NINGAR

4.1 Miljökvalitetsnormer vatten
Sjöar och vattendrag

Inom ramen för det s.k. vattendirektivet be -
handlas alla yt - och grundvatten. Inom vatten -
förvaltningen har en klassning av alla sjöars
och vattendrags ekologiska samt kemiska status
gjorts och miljökvalitetsnormer har antagits.
Vidare har en klassning gjorts och m iljö -
kvalitetsnormer antagits för grundvattens
kemi - ska och kvantitativa status
E kologisk status bedöms utifrån hur växt -
och djurliv, vattnets vägar och flöden, struktur
på bottnar och stränder, samt om de fysikalisk -
kemiska förhållandena avviker från vad som
be - traktas som naturliga förhållanden.
För varje förvaltningscykel fastställ s miljö -
kvalitetsnormer som anger den status som ska
uppnås i slutet av förvaltningscykeln. Utgångs -

punkten är att alla vattenförekomster ska uppnå god status och att statusen inte får försämras till
år 2021, då nuvarande förvaltningscykel avslutas.
Sjöar och vattendrag i kommunen uppnår i dag överlag måttlig till god ekologisk status. Endast
två sjöar bedöms vara belastade av näringsämnen. Frisen har måttlig ekologisk status medan

1 Bildades 1 juli 2011
2 NV har kvar ansvar för avloppsanläggningar > 200 personer och avloppsslam

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/det-svenska-miljomalssystemet.html
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Klutsjön har otillfredsställande ekologisk status. Nornäs avloppsreningsverk har sitt utlopp i 
Frisen och ett 10-tal enskilda avlopp belastar Frisen även om de är belägna ca 1 km uppströms 
sjön.   

Den vanligaste orsaken till försämrad status i sjöar och vattendrag är att de är påverkade av 
fysiska förändringar. Fysiska förändringar kan tex vara rensning för flottning av timmer eller 
vattenkraftsreglering. Detta har medfört att dessa ytvatten totalt sett får en måttlig ekologisk 
status. Vidare är statusklassningen endast gjord i större ytvattenförekomster vilket innebär att det 
kan finnas lokala problem i små sjöar eller vattendrag eller i delar av de stora som ej ännu är 
identifierade. 

Vad gäller den kemiska statusen uppnår inga sjöar eller vattendrag i kommunen god kemisk 
status. Detta beror på gränsvärde för kvicksilver, vilket i nuläget överskrids i alla 
ytvattenförekomster i landet.  

  

Figur 1. Ekologisk status ytvatten. 
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Kemisk status bedöms utifrån förekomsten av ett antal förorenande prioriterade ämnen 
specificerade i EU:s vattendirektiv. 

Vad gäller kemisk status är förhållandena goda i Älvdalen kommun om man undantar 
parametern kvicksilver. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga 
är inter-nationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver går 
det ej att förvänta någon förändring inom en snar framtid. 

 

 
Figur 2. Ytvattenförekomster - övergödning. Förslag till förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt (2015–
2021). 

4.2 Känsliga recipienter 

Strandbadvatten 

Rikedomen på sjöar och vattendrag inom kommunen erbjuder fina möjligheter till bad, både vid 
naturliga och anlagda badplatser. Evertsbergssjöarnas badplats, Grundsand vid Nässjön, Loka 
badplats, Sågdammen i Blyberg, Åsens utomhusbassäng, Nornäs badplats, Idre badplats, Särna 
badplats, Östomsjöns badplats, Drevdagens badplats samt Flötningens badplats är några 
populära badplatser i kommunen. 

Badvattenkvalitén är god vid samtliga badplatser och utan indikation av påverkan av orenat 
avloppsvatten. 

Övriga känsliga recipienter 

Vattendragen i Älvdalen kommun är generellt sett inte utsatta för övergödning. Ett flertal av 
vattendragen har dock höga naturvärden (ex Natura 2000) och har därmed ett högt bevarande-
intresse som kräver försiktighet och hänsynstagande vid exploaterande verksamhet. 

Enligt gällande riktlinjer ligger de flesta områden i Älvdalen kommun inom normal skyddsnivå. 
Vid följande situationer/områden är dock bedömningen hög skyddsnivå aktuell; 
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1. Inom ett avstånd av 100 m från sjöar och vattendrag som inte uppnår god status med 

avseende på näringsämnen enligt HVMFS 2013:19. Sjöar i Älvdalens kommun som pekats 

ut som näringsbelastade är Klutsjön och Frisen.  

2. Inom ett avstånd av 50 m från övriga sjöar och vattendrag. Detta avstånd är satt som ett 

minimiavstånd för att skydda sjöar och vattendrag mot läckage av näringsämnen.  

3. Inom områden där den sammanlagda belastningen är eller riskerar att bli hög på grund av 

antalet utsläppskällor. Exempel på områden där denna bedömning är aktuell är 

sammanhållen större fritidshusbebyggelse i naturligt näringsfattiga miljöer i fjällvärlden 

som exempelvis Gördalen, Fjätervålen, Foskros, Gammelsätervallen, m.fl..  

4. Inom eller i anslutning till områden där risk för påverkan föreligger på skyddade intressen 

såsom skyddsvärda arter (ex flodpärlmussla) samt Natura 2000-områden och natur-

reservat. Generellt ska avloppsanordningar med utsläpp till vatten undvikas inom sådana 

områden. 

Hög skyddsnivå medför högre krav på rening av enskilda avlopp. 

4.3 Grundvatten 

Enligt vattenförvaltningens statusklassning är den kemiska och kvantitativa statusen god i 
samtliga grundvattenförekomster i kommunen. 

Detta vidimeras av Länsstyrelsens rapport 2012:02 ”Vattenförsörjningen i Älvdalen kommun”.  

Älvdalsåsen utgör kommunens viktigaste grundvattenresurs och den har tilldelats klass 2 vilket 
innebär att det är en viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst av kommunalt intresse.  

Kommunens huvudvattentäkt, Vålsäng, tar sitt vatten härifrån. Älvdalsåsen har även stor 
betydelse som en framtida resurs för Mora kommun. 

I kartan nedan framgår klassningen av Älvdalens grundvattenförekomster. Älvdalen har inga 
regionalt skyddsvärda grundvattenförekomster (klass 1) men följande är kommunalt skyddsvärda 
(klass 2); 

 Idre (såväl nuvarande som framtida) 
 Norra Särna (framtida) 
 Åsen (framtida) 

 Älvdalen (nuvarande och framtida) 
 Fulufjället (framtida)  

Grundvattenresurserna i kommunen har god kemisk och god kvantitativ status. Områden med 
vattenskyddsområdena samt övriga skyddsvärda grundvattenresurser i kommunen sammanfaller 
geografiskt med dessa grundvattentillgångar.  

I länsstyrelsens rapport ”Utvärdering av grundvattenundersökningar samt förslag till regional 
miljöövervakning av grundvatten i Dalarna” undersöktes följande vattentäkter; Idre VT, 
Brunnsberg, Gåsvarv, Rot VT, Storån Idre, Särna fiskodling och Vålsäng VT.  

En mängd ämnen har analyserats och Älvdalen hade alla vattentäkter utom Brunnsberg lägre 
värden än värden som anger ”Utgångspunkt för att vända trend”3. Det är bly som är förhöjt med 
värdet 2,3 µg/l. Gränsen för otjänligt ligger på 10 µg/l. Länsstyrelsen har angett att Älvdalen inte 
behöver ingå i regional grundvattenövervakning.  

                                                 
3
 Miljökvalitetsnorm där myndigheter ska vidta åtgärder  
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Figur 3. Klassning av grundvattenförekomster. Rapport 2012:2 Vattenförsörjningsplan – Dalarnas län 

5 SAMHÄLLSUTVECKLING 

5.1 Befolkning 

År 2017 hade Älvdalen kommun 7068 invånare. Befolkningens utveckling och framtida prognos 
framgår nedan; 

Invånare År 1960 År 1975 År 2005 År 
2017 

År 
20394 

Kommunen 11 467 8429 7445 7068 6470 

 

                                                 
4
 SCB 
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Som framgår av tabellen så väntas befolkningen minska med ca 8,5 % till år 203 9 jämfört med
201 7 (SCB) . Kommunen har en åldrande befolkning med en högre andel äldre än i riket. Framför
allt utmärker sig två grupper, de över 65 år där andelen är åtta procent högre i kommunen
jämfört med riket och gruppen 25 – 44 år där andelen är drygt sex procent lägre i kommu nen än i
riket. Cirka åtta procent av kommunens befolkning är födda utomlands.
Älvdalen påverkas liksom många andra kommuner av att fler väljer att bosätta sig i städer och
tätorter. Tillsammans med en åldrande befolkning medför det att planering av den fr amtida
samhällsutvecklingen kräver särskild omsorg. Befolkningen minskar successivt, även om takten
avtagit. Orsaken är främst att det dör fler än det föds och att andelen äldre är avsevärt högre än
riket i övrigt. Andelen förväntas öka. Utvecklingen i m ånga av Älvdalens byar kan förväntas följa
mönstret med en minskande och åldrande befolkning. För VA - försörjningen innebär detta dels
minskade förbrukning, men också ett mer utsatt ekonomiskt läge. En mer utvecklad VA -
försörjning kan stimulera till att utv ecklingen vänder mot ökad inflyttning men det kan också
innebära risk för sämre utveckling om de ekonomiska förhållandena blir alltför svåra.
Kommunen upprättar översiktsplan som avses beslutas under 2018. VA - planen avses samordnas
med översiktsplanen s förslag på samhällsutveckling i Älvdalens kommun. Nedan sammanfattas
de delar i förslag till översiktsplan som främst berör VA - planen .

5.2 Översiktsplan

Utvecklingsstrategi
I utvecklingsstrategin utgör Älvdalen, Särna och Idre bebyggelsekärnor. Dessa tätorter har stor
betydelse för kommunens utveckling och omfattar majoriteten av befintliga bostäder och
verksamheter. I eller i närheten av dessa tätorter bor och arbetar även majoriteten av kommunens
invånare. Älvdalens tätort utgör den största kärnan oc h är kommunens servicecentrum både vad
gäller offentlig och kommersiell service. Serviceutbudet i Särna och Idre är mindre men av mycket
stor vikt lokalt och ett av utvecklingsstrategins mål är att peka ut en riktning för samhälls -
utvecklingen som gör det långsiktigt möjligt att behålla detta utbud. Att kunna erbjuda attraktiv
mark för såväl bostäder som verksamheter i anslutning till de tre huvudorterna är en viktig
beståndsdel i denna strategi.
Från byn Åsen, genom Älvdalens tätort och vidare ner till kom mungränsen till Mora har ett
utvecklingsstråk för ny bebyggelse markerats. Inom stråket finns redan idag ett förhållandevis
stort utbud av service och verksamheter och ytterligare bebyggelse bedöms bidra till en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling, dels genom att avstånden inom stråket är förhållandevis korta och
dels genom att underlaget för service ökar. Etablering av verksamheter och bostäder föreslås
huvudsakligen i anslutning till befintlig bebyggelse.
Utanför bebyggelsekärnorna föreslås fem utveckl ingsområden för nya bostäder och
verksamheter. Dessa utgörs av befintliga byar och fritidshusområden där det idag finns
etablerade och växande verksamheter samt stor efterfrågan på ytterligare bostäder i anslutning
till befintlig bebyggelse. Byarna är Ever tsberg och Nornäs medan fritidshusområden är
Sågliden/Storsätern söder om Grövelsjön, Fjätervålen , Gördalen samt området från Idre samhälle
upp mot Idre fjällanläggningar. I samtliga dessa områden förutom i Fjätervålen och Gördalen
finns teknisk infrastruk tur som t.ex. vatten och avlopp som är dimensionerad för ett ökat antal
boende.
Bebyggelseutvecklingen inom kommunen föreslås främst koncentreras till bebyggelsekärnorna,
utvecklingsområdena och utvecklingsstråket. Genom att koncentrera
bebyggelseutvecklin gen stärks underlaget för befintlig service,
verksamheter och kollektivtrafik och samtidigt kan i de flesta fall befintliga
tekniska försörjningssystem användas vilket är ekonomiskt fördelaktigt.
I utvecklingsstrategin har två större natur - och rekreation sområden
markerats. Det ena består av området kring Städjan, Långfjället och
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Nipfjället. Inom detta har tre kärnområden pekats ut. Dessa är Grövelsjön, Idre fjällanläggningar.
l samt Fjätervålen till vilka de största turist - strömmarna är koncentrerade.
De t andra natur - och rekreationsområdet utgörs av områdena kring Fulufjället och Drevfjällen.
Här är Njupeskärs vattenfall och Gördalens by ut p ekade som kärnområden för natur och
rekreation. Njupeskär som besöks - mål och entré till Fulufjällets nationalpark o ch Gördalen som
centrum för skoterturismen.

Vattenförvaltning
Planförslaget innebär att bebyggelseutvecklingen i kommunen i huvudsak föreslås tillkomma
inom områden som är eller som kommer att anslutas till kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp. Inriktningen innebär att antalet tillkommande utsläppspunkter minimeras,
vilket minskar risken för påverkan på recipienter.
Vidare anger planförslaget att dagvatten ska omhändertas lokalt och vid behov renas innan det
når recipient, vilket bedöms p åverka vattenkvaliteten positivt.
Inga övriga åtgärder föreslås som nämnvärt kommer påverka miljökvalitetsnormerna för vatten.

Bostäder
Översiktsplanens mark - och vattenanvändningskarta
identi f ierar ett antal förändringsområden för bostäder, där
nya områ den för bostadsbyggnation föreslås. Dessa
beskrivs nedan under aktuellt områdes rubrik.
Utveckling av bostadsområden ska framförallt prioriteras
inom utpekade områden samt genom förtätning av
Älvdalen, Särna och Idre. Även inom utpekade
utvecklingsområden samt utpekat utvecklingsstråk kan
med fördel bebyggelse - tillskott ske.

Älvdalen
Nya bostäder bör tillkomma inom planerade bostadsområden, genom förtätning av befintlig
bebyggelse samt längs med utvecklingsstråket mellan Åsen, genom Älvdalens tätort och v idare
ner till kommungränsen till Mora.

Särna
Nya bostäder bör framförallt tillkomma inom planerade bostadsområden samt genom förtätning
av befintlig bebyggelse

Idre
Nya bostäder bör framförallt tillkomma inom planerade bostadsområden samt genom förtätning
av befintlig bebyggelse

Landsbygd
I de delar av kommunen som ligger utanför utpekade områden för bostäder bör samhällsnyttan
med etableringen i förhållande till kommande kostnader beaktas innan planering av nya
bostadsområden som kräver detaljplan genomfö rs. Särskilt tillgänglighet till befintlig
infrastruktur och service, och därmed eventuella kostnader för VA - utbyggnad, skolskjuts,
hemtjänst med mera, bör beaktas vid bedömningen om området är lämpligt för planläggning och
byggnation.
Största delarna av bebyggelsen i de byar som återfinns utanför de tre tätorterna Älvdalen, Särna
och Idre har sakta växt fram och omfattas inte av detaljplaner. Enstaka nya tomter kan anses
komplettera befintlig bebyggelse och positivt bidra till byarnas utveckling. Upp till sex nya tomter
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kan i normalfallet bebyggas utan krav på föregående detaljplaneläggning. Vid nybyggnation inom
byarna ska en sammanhållen bebyggelse eftersträvas och tillkommande bebyggelse ska anpassas
till sin omgivning.
Att tillåta strandnära bebyggelse är särskilt eftersträvansvärt i och i anslutning till befintliga be -
byggelsekoncentrationer där nya bostäder kan leda till ett stärkt underlag för både offentlig och
kommersiell service. Dessa lägen är även fördelaktiga genom att redan gjorda investeringa r i
bland annat teknisk försörjning och infrastruktur kan nyttjas. Byggnation i strandnära lägen sker
genom så kallade LIS - områden.

Turism
Besöksnäringen är en viktig näring i kommunen och
vidareutveckling av denna ska prioriteras.
Nya områden för fritid shusbebyggelse samt övrig byggnation
kopplad till besöksnäringen bör fokuseras till utpekade
verksamhetsområden för besöksnäringen. Exploatering av
nya områden bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt.
Mindre tillskott kan dock tillåtas även utanför utpekade
områden.

Kommunens stora arealer av skyddad natur får inte innebära
ett stopp för möjligheten att utveckla besöksnäringen inom
kommunen. Mindre intrång i den skyddade naturen, som
redovisas som natur i mark - och vattenanvändningskartan,
ska var a möjliga i anslutning till områden som redan idag
tagits i anspråk för besöksnäringen förutsatt att åtgärden inte går att lösa på något annat sätt
samt om intrånget inte medför påtaglig skada på naturvärdena. Älvdalsdelegationen med
representation från lä nsstyrelse, kommun och besöksnäring är här ett viktigt ett samrådsorgan i
dessa frågor.
En fullgod kapacitet i infrastruktur för bland annat vägar, VA och el behöver säkerställas i takt
med att besöksnäringen expanderar. Vidare behöver möjligheten till uppställningsplatser för
skoter - turister (skoterterminaler) såväl som ställplatser för husbilar tillgodoses.

Fjätervålen
Området är utpekat som verksamhetsområde för turism i syfte att möjliggöra en utveckling av
verksamheter kopplat till besöksnäringen. Området präglas till stor del av utförsåkning och skid -
backar med större påverkan på naturen. Här kan en tätare och högre exploateringsgrad tillåtas.

Grövelsjön med omnejd
Området är utpekat som verksamhetsområde för turism i syfte att möjliggöra en utveck ling av
verksamheter kopplat till besöksnäringen. Grövelsjöområdet präglas av en naturorienterad
turism (turåkning, vandring m.m.). Södra delen av Grövelsjön omfattas av ett utökat strandskydd
på 300 meter på grund av områdets naturvärden. Kring Grövelsjön s fjällstation och norr ut bör
endast mindre kompletteringar av befintlig bebyggelse tillåtas.

Gördalen
Området är utpekat som verksamhetsområde för turism i syfte att möjliggöra en utveckling av
verk - samheter kopplat till besöksnäringen.

Gördalen är ett etablerat och välkänt centrum för skoterturism. Älvdalens kommun stödjer och
uppmuntrar initiativ till en utveckling av hållbar snöskoterturism i området.

Försörjningssystem
Vatten - och avloppsförsörjning
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Arbete med en vatten - och avloppspolicy med tillhö rande plan för kommunen pågår. Utkast till
policyn anger att kommunens VA - försörjning bland annat ska stödja den fysiska planeringen i
kommunen. I områden med nyproduktion av bostäder och en positiv befolkningsutveckling samt
i områden där kommunen önskar stimulera en utveckling är gemensamma helhetslösningar för
VA, antingen via kommunalt eller samfällt, särskilt prioriterat .
Övrig ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras till områden med tillgång till kommunalt VA.
Inom områden där kommunalt verksamh etsområde för VA saknas bör tillskottet i bebyggelsen
begränsas för att undvika inrättande av ytterligare vatten - och avloppsverk.

I planeringen för den allmänna VA - försörjningen ska en prioritering mellan möjliga utbyggnads -
områden göras. När i tid en utb yggnad kan komma att bli aktuell ska även anges. Vidare bör om -
råden där krav på allmän VA - försörjning kan föreligga identifieras.
Kommunens vattenförsörjning behöver säkras på lång sikt. Åtgärder som kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggni ngar för vattenförsörjning bör undvikas.
Vid en förändrad markanvändning inom och i anslutning till utpekade grundvattenförekomster
ska hänsyn till deras framtida möjliga vattenförsörjningsfunktion tas. En förändring i mark -
användningen som kan innebära en negativ påverkan på grundvattenförekomsterna får inte
genomföras. Utvinning av naturgrus får inte tillåtas vid dessa grundvattenförekomster.
Inom tillrinningsområdena till kommunens vattentäkter behöver en potentiell påverkan på
grundvattnet beaktas vid förändringar i markanvändningen, i form av exempelvis förändring av
markskikt, förändring av grundvattennivå eller hantering av förorenade ämnen. Planering inom
dessa områden ska ske i dialog med NODAVA .



VA - ÖVERSIKT – UNDERLAG VATTEN - OCH AVLOPPSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN

18

Dagvatten
Möjligheten till nya anslutningar till
kommunens dagvattennät är begränsade
och lokalt omhändertagande av dagvattnet
(LOD) ska eftersträvas för tillkommande
bebyggelse.
Öppna dagvattenlösningar kan med fördel
tillkomma. Där det är möjligt och
motiverat kan det behöva anläggas öppna
dagvattenm agasin som fördröjer avrinn -
ingen till sjöar och vattendrag. Därigenom
möjliggörs rening av vattnet innan det
återförs till det naturliga kretsloppet. Om -
råden för dagvattenhantering kan även
behöva reserveras vid bl.a. planläggning.

Täkter
Vid etablering av nya grustäkter i kommunen ska påverkan på landskapsbilden, besöksnäringen,
friluftslivet samt natur - och kulturvärden minimeras.
Täktverksamhet inom utpekade grundvattenförekomster av dricksvattenintresse ska undvikas.

6 KLIMAT
Klimatförändringarna kan föra med sig ändrade grundvattennivåer, torrperioder, längre regn -
perioder och extrema regn. En följd av dessa förändringar kan vara sämre kvalitet på grund - och
ytvatten och att avloppsrening i markinfiltrationer försvåras samt att tåligheten i olika reci pienter
förändras samt bräddningar i avloppssystem .

7 ALLMÄN ( KOMMUNAL ) VA - FÖRSÖRJNING
I Älvdalen s kommun sköter och administrerar NODAVA AB den allmänna VA - anläggningen åt
ägaren och huvudmannen Älvdalen Vatten och Avfall AB.
Den kommunala VA - anläggningen l yder under lagen om allmänna vattentjänster vilket ställer
särskilda krav på att upprätthålla en god VA standard. Älvdalens allmänna VA - försörjning sker
via 21 vattenverk och 11 avloppsreningsanläggningar samt ca 69 mil VA - ledningar. Producerad
mängd vatten uppgår till ca 12 9 0 000 m3/år (2017) .
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I tabellen nedan framgår Älvdalens kommunala avloppsreningsverk med kapacitet, tillstånd och 
anslutningsgrad.  

Kommunala 
avlopps-
reningsverk 
2017 

Kapacitet 

(pe) 

Tillstånd  
(pe) 

Anslutna 
personer

* 

Anslutna 
pe** 

Anslutnings
-grad *** 
(anslutna 
pers/ 
tillstånd) 

Recipient Reci-
pientens 
status 
(VISS) 

Blyberg 200 200 103 Utgå från 
antal 
anslutna 

51 %  Blybergs-
ån 

Ingen över-
gödning 

Brunns-berg 400 400 140 Utgå från 
antal 
anslutna 

35 %   Ö Dalälven Ingen 
över-
gödning 

Drevdagen 180 180 69 Utgå från 
antal 
anslutna 

 38 %  Drevdag-
sjön 

Ingen 
över-
gödning  

Evertsberg 400 400 188 Utgå från 
antal 
anslutna 

 47 %  Dysån Ingen 
över-
gödning  

Idre 16 000 16 000 
/24000 

9 713 
(varav 770 
folkbokför

da) 

Maxdygn 
8500 pe, 
Medeldyg
n 2000 pe 
Mindygn 
260 pe 

 69 %  Idresjön/Ö 
Dalälven 

Ingen 
över-
gödning  

Lövnäs 100 100 26 Utgå från 
antal 
anslutna 

26 %  Van  Ingen 
över-
gödning  

Mjågen (nytt 
tillstånds-
ärende pågår) 

4000 4000 3400 Utgå från 
antal 
anslutna 

 85 %  Ö 
Dalälven  

Ingen 
över-
gödning  

Nornäs 100 100 42 Utgå från 
antal 
anslutna 

 42 % Frisen  Ev.övergö
dning?  

Behövs 
fler 
undersökn
ingar 

Storsätern 4100 4100 3400  

(varav 100 
folkbokför
da) (minst 
4000 inkl. 
befintliga 
detalj-
planer)  

Maxdygn 
970 pe, 
min dygn 
50 pe 
(Björn- 
och 
Sågliden 
nyligen 
anslutna. 
Därav få 
maxvärde
n hittills)   

 83 %  Grövlan Ingen 
över-
gödning  

Särna 3000 3000 656 Utgå från 
antal 
anslutna 

 21%   Särnsjön/
Ö Dalälven 

Ingen 
över-
gödning  

Åsen 600 600 173 Utgå från  29 %  Ö Ingen 

https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
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Kommunala 
avlopps-
reningsverk 
2017 

Kapacitet 

(pe) 

Tillstånd  
(pe) 

Anslutna 
personer

* 

Anslutna 
pe** 

Anslutnings
-grad *** 
(anslutna 
pers/ 
tillstånd) 

Recipient Reci-
pientens 
status 
(VISS) 

antal 
anslutna 

Dalälven  övergödni
ng  

Åsens 
stugby 

Uppgift 
saknas 

Uppgift 
saknas 

20 Utgå från 
antal 

anslutna 

  Infiltr.    

 

* Folkbokförda personer inom verksamhetsområde+ antal fritidshus *0,2 pers/hus och år. I turistområdena 
med kommersiell uthyrning (Idre och Storsätern) har vi uppskattat antal bäddar. 
** Vid mindre verk är underlaget så tunt, att det är bättre att utgå ifrån antal anslutna personer (tas så få 
prover på inkommande belastning)  
*** Flödesmässigt kan verket dock vara fullbelastat pga mängd ovidkommande vatten under 
snösmältning/kraftig nederbörd. 

 

Stora delar av vatten och avloppsanläggningarna i Älvdalen kommun byggdes under perioden    
1955 – 1979. Detta innebär att stora delar av ledningsnätet är 40 – 60 år gammalt. Återanskaff-
ningsvärdet enbart avseende ledningsnätet bedöms till ca 1,7 miljarder kronor. (2500 kr/meter). 
Översiktligt förnyelsebehov finns framtaget som stödjer planering och insatser. 

I Älvdalen bedöms reinvesteringsbehovet ca 0,5 % för vatten- och avloppsledningar och det 
väntas stiga till över 1 % år 2050. Nuvarande takt på reinvesteringar är i medeltal 0,15 % per år. 

En för stor del av inkommande vatten till reningsverken är inte spillvatten (ca 70 %). 
Felkopplingar på fastigheter och inläckage i gamla ledningar gör att stora mängder vatten 
(dagvatten, dränerings-vatten) når reningsverken. Arbetet med att minska andelen 
ovidkommande vatten pågår i kommunen. Avsaknad av mätare kan också medföra att 
vattenförbrukning stiger (ex. för att undvika frysning).  

Avloppsreningsverken har i flera fall kapacitetsproblem vilket är under åtgärdande, även om det 
tar många år i anspråk. I Mjågens ARV höjs tillståndet att behandla avloppsvatten (volym). Höga 
inläckage leder till problem att klara utsläppskrav, särskilt med beaktande att kraven sannolikt 
skärps framöver.  

Situationen i och runt Idre behöver belysas särskilt i och med den starka och positiva utveckling 
som finns i området. Idre och Fjätervålen är också i liggande förslag till översiktsplan utpekade 
som s k utvecklingsområden. Anslutningsgraden till Idre reningsverk är idag ca 8500 pe (person-
ekvivalenter). Med lämnade planbesked börjar den potentiella anslutningen närma sig verkets 
tillståndsgivna gräns på 16 000 pe. Utöver detta har kommunen, i sökta planbesked samt i övrigt 
aviserade framtidsplaner, kännedom om ytterligare ca 28 000 bäddar i området (se tabell, bilaga 
1). I sammanhanget är det viktigt att ha med sig att en bädd i fritidshusbebyggelse inte behöver 
motsvara en personekvivalent, utan snarare ligger en bit under. För att möta översiktsplanens 
utpekade utvecklingsområden behöver VA-frågan i Idre, både vad gäller dricksvatten och 
avloppsförsörjning, prioriteras högt och utredas för hela området. Därutöver är det viktigt att 
följa belastningen på Idre reningsverk i takt med att anslutningsgraden ökar. När den faktiska 
belastningen börjar närma sig den tillståndsgivna nivån behöver processen kring en utbyggnad av 
reningsverket påbörjas.  

Slammet från reningsverken i Älvdalens kommun kan användas för sluttäckning i Vassbo gruva 
under lång tid framöver. 

Vattenförsörjningen har goda förutsättningar och problem med vattenkvalitet ock kvantitet är en-
bart kortvariga, förutom i Idre där det för närvarande pågår ett arbete att lösa de framtida 
behoven.   

https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
https://viss.lansstyrelsen.se/Dialogs/SWImpactMotivationDialog.aspx?waterID=91807&measureSurfaceWaterImpactTypeID=2&MeasureSurfaceWaterImpactTypeMotivationID=876488&managementCycleID=3&managementCycleID=1&managementCycleID=4&managementCycleID=2
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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 skyddsområde är;

Toppheden/Fjällbäcken, Flötningen, Nornäs, Storbo, Sågbäcken, Vålsäng och Åsens
stugby.

Enbart Rot och Vålsängs vattentäkt er har tillstånd för vattenuttag.
Energianvändning inom den kommunala VA - försörjningen uppgår till ca 3,5 G Wh/år där
avlopps - reningsverken står för ca 50 %.
Ca 14 ton kemikalier används vid vattenbehandlingen av det kommunala dricksvattnet och ca 380
ton vid behandling av avloppsvatten oc h slam.
Dagvatten i Älvdalen samlas in i ledning främst i Älvdalens tätort men det är oklart vem som äger
ledningsnätet, dock ligger det inte i VA huvudmannens ägo för närvarande. Ledningsnätet är
under utredning och det bedöms föreligga ett större åtgär dsbehov gällande diverse frågor (ansvar,
ägande, felkopplingar, brunnar, sprickbildningar, trasiga ledningar, etc.).
I bilaga 2 och 3 framgår kartor över verksamhetsområden för vatten respektive spill i kommunen
samt uppgifter rörande den kommunala anlägg ningen.

8 ENSKILD VA - FÖRSÖRJNING
I Älvdalens kommun har ca 40 % av fastigheterna enskilt VA -
försörjning. I vissa fall, både vad gäller vatten - och avlopp -
försörjning, är den samfälld. De flesta av fastigheterna som har
en enskild avloppsanläggning har ocks å egen dricksvatten -
försörjning. Dock är en inte obetydlig andel av fastigheterna
med enskild avloppslösning anslutna till det kommunala dricks -
vattennätet. Det finns även ett förhållandevis stort antal
fastigheter med enskilt avlopp som ligger inom verksa mhets -
o mråde för allmänt avlopp.
I kommunen finns 21 vattenledningsföreningar av varierande
storlek, de större, framgår av bilaga 4 . De enskilda gemensamma vattentäkterna i kommunen
sak - nar, i de flesta fall, fastställda skyddszoner samt föreskrifter och har därmed ett bristfälligt
skydd.
I Älvdalens kommun pågår just nu ett inventeringsarbete av de enskilda avloppens status. Upp -
gifter har inhämtats via enkätsvar från fastighetsägarna men också via information från tidigare
inventeringar och i vissa fall meddelade tillstånd. Totalt har över 5000 enkäter skickats ut.
Utifrån hittills redovisade uppgifter bedöms antalet avloppsanläggningar med anslutet wc uppgå
till ca 2000 stycken i kommunen. Därutöver finns ytterligare ett par hundra anläggningar där
endas t bad - , disk - och tvättvatten är anslutet. Av de 2000 avloppen med wc anslutet bedöms ca
1000 av dem inte uppfylla dagens krav på rening och teknik. Minst 500 av dessa bedöms ha
sådana brister att de behöver åtgärdas omgående. Fler avlopp med ett direkt åt gärdsbehov kan
tillkomma efter att verifieringar av inlämnade uppgifter genomförts.
Uppgifterna från inventeringen avses ligga till grund för en kommande tillsynsplan för
kommunens fortsatta arbete med undermåliga enskilda avlopp. De utgör också ett under lag till
kommunens prioritering vid ut b yggnad av allmänt VA.
I bilaga 5 framgår sammanfattande resultat av avloppsinventeringen.
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I bilaga 6 redovisas en karta över bedömda VA - områden och en sammanställning av vilka
områden som bedöms ha störst behov att o rdna vatten - och avloppsförsörjning i ett större
sammanhang utifrån följande parametrar (från VA - policy n ) :
Bedömning om behoven sker utifrån följande parametrar;

A. Antal fastigheter
B. N yttjandegrad
C. Bebyggelseutveckling
D. Förutsättningar försörjning av dricksvatten
E. Känslighet recipient och naturmiljö
F. F örutsättningar ordna enskilda avlopp

Bedömning av möjligheter sker utifrån
G. Kostnader för utbyggnad av allmän VA - anläggning
H. Samordningsvinster vid utbyggnad

Bedömningsunderlaget är vägledande för bedömning av behov och förutsättningar i olika
områden på lång sikt. Som framgår av viktningen bedöms behovet vara viktigare än
möjligheterna, därav visas staplarna med behovet som bas i ranking.

I den slutliga bedöm ningen av vilka områden som prioriteras sker en samlad bedömning med
stöd av denna lista där även andra aspekter måste vägas in såsom hur vi uppnår VA - planens
målsättningar på bästa sätt (VA - policy) och status på enskilda avlopp (inventering). Listan är
oc kså ett underlag för planering, tillsyn och prioriteringar rörande framtida enskild VA -
försörjning.

Diagrammet visar utfallet av den bedömning som gjorts avseende utbyggnadsbehov och möjlighet
till utbyggnad av allmänt VA. Bedömningarna har gjorts utifrån ett viktat poängsättningssystem .
Följande områden ligger inom eller i direkt anslutning till i översiktsplanen utpekade utveck -
lingsstråk och utvecklingsområden, se bilaga 7 ;

Fjätervålen Åsen Rot N

Evertsberg Brunnsberg N Näset Ö

Väster om Idrefjäll Särna V Kuntmått

Gördalen Blyberg Gåsvarv N

Grövelsjön Särnaberget S1 Floåsen

Idre fjäll Brunnsberg Ö Blybergsvilan

Evertsbergssjöarna Lindbäcken

Gränsjåsvallen Garberg

Särnaheden Nornäs

Loka Karlsarvet Månsta

9 EKONOMI

9.1 Kommunalt VA
VA - taxan antas av kommunfullmäktige men tas fram av VA - huvudmannen. Taxan ska vara
baserad på det behov som finns i kommunen.
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Avgifterna består dels av en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en 
engångsavgift för att ordna (ansluta) kommunal VA-försörjning. Brukningsavgiften är en löpande 
avgift som ska täcka de årliga kostnaderna för att driva den kommunala VA-försörjningen. 

Anläggningsavgiften bör täcka den genomsnittliga utbyggnadskostnaden i Älvdalen kommun. 

Generellt i Sverige ligger avgifterna för lågt, vilket fler och fler kommuner upptäcker. Att 
avgifterna är låga beror mycket på historiken. När den största utbyggnaden av VA gjordes under 
50–70-talen fanns det stora statliga bidrag. Att avgiften är för låg visar sig när områden som faller 
under § 6 LAV ska byggas ut men att avgiften inte räcker till för kostnaden.  

I Älvdalen kan ej dagvattentjänsten tillhandahållas.  

Aktuella VA-taxor för Älvdalen, Mora och Orsa redovisas i tabellen nedan;  

Anläggningstaxa 
typhus A (villa) 
20185, kr (inkl. 
moms) 

Älvdalen Orsa Mora Dalarna 
medel 

Dalarna 
max 

Sverige 
medel 

Vatten och avlopp 
(Vatten, spillvatten och 
dagvatten) villa, 
(typhus A) 

150 0006 171 000 161 000 145 9007 215 200 
(Falun) 

133 0008 

 

Brukningstaxa 
typhus A (villa) 
20179, kr (inkl. 
moms), kr/månad 

Älvdalen Orsa Mora Dalarna 
medel 

Dalarna 
max 

Sverige 
medel 

Vatten och avlopp villa, 
(typhus A) 

640 670 480 620 901 
(Vansbro) 

590 

9.2 Utanför kommunalt VA 

I föreningar uttas normalt en årlig avgift men vid vissa tillfällen kan föreningen besluta om 
enskilda insatser, exempelvis vid större investeringar.  

9.3 Kostnader för VA-utbyggnad  

Kostnader för VA-utbyggnad till allmän VA-anläggning finansieras främst via anläggningsavgifter 
men kan också finansieras på annat sätt. 

I förarbetena till vattentjänstlagen anges att anläggningsavgifterna avser ordnandet av allmän 
VA-försörjning och att avgiften ska täcka fastighetens andel. Det anges också att avgiften inte får 
avse andra kostnader än utbyggnadskostnader (inte drift- och underhållskostnader).  

Brukningsavgifterna ska därvidlag normalt täcka drift- och underhållskostnader samt kapital-
kostnader för huvudledningar och verk.  
                                                 
5
 Avrundat närmaste 100 kr 

6
 Gäller från 2017-07-01. Dagvatten ingår ej. 

7
 Obs, beräknad utifrån de taxor som gällde före 2017-07-01. Aktuell statistik för år 2018 finns ej ännu tillgänglig. 

8
 Som föregående. 

9
 Avrundat närmaste 10 kr 
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Kostnaderna för utbyggnad beror på många faktorer såsom markförhållanden, 
bebyggelsestruktur, närhet kommunal anslutning, topografi, etc. Vid utbyggnad av allmänt VA i 
kvarvarande ytter-kanter på byar i nära anslutning till befintlig allmän VA-anläggning bedöms 
genomsnittlig utbyggnadskostnad uppgå till storleksordningen 250 – 450 tkr per fastighet (exkl. 
moms).  

Vid anslutning av enskilda fastigheter inom kommunalt VA är ofta kostnaden lägre.  

Dessa kostnader avser framdragning till förbindelsepunkt vid fastighetsgräns eller annan 
överens-kommen plats. För fastighetsägaren tillkommer kostnader på egen fastighet (ledning på 
tomt, anslutning i hus, etc.) som beroende på nuvarande situation bedöms vara kring 30–70 tkr 
(inkl. moms).  

Såväl genomsnittlig utbyggnadskostnad som kostnader på fastighet ska ses som riktlinjer där 
avvikelser i enskilda fall naturligtvis kan förekomma beroende på lokala förhållanden.  

NODAVA har översiktligt beräknat kostnader utbyggnad av allmänt VA för några viktigare om-
råden i Älvdalen med enskild VA-försörjning; 

År 2016 (exkl. 
moms) 

Fjäter-
vålen 

Flötningen-
Storbo, 1 

verk 

Flötningen-
Storbo, 2 

verk 

Gördalen Nordom-
sjön 

Östom-
sjön 

Ledningsnät, 
mkr 

33 39 32 42 18 31 

Reningsverk, 
mkr 

11 9 15 11   

Vattenverk,    
mkr 

   15   

Total kostnad, 
mkr 

44 48 47 68 18 31 

Anslutningsbara 
fastigheter 

232 103 100 177 45 93 

Ledningslängd, 
m 

14 195 12 374 9166 10 151 4768 8309 

Kostnad per 
fastighet, tkr  

195 465 470 385 400 335 
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10 VIKTIGARE UTMANINGAR

10.1 Allmän VA - försörjning
De viktigaste utmaningarna i allmän VA - anläggning bedöms vara följande;

Kommunens omfattande VA - försörjning i förhållande till antalet kunder och samhälls -
utvecklingen medför stora utmaningar för att klara en sund och hållbar ekonomi för
kommunen och dess invånare samt huvudmannen.

Skydd av vattentäkter (skyddsområden, planmässigt skydd, etc. ) .

Stort ledningsnät och mycket anläggningar i förhållande till antal anslutna fastigheter .

Stora reinvesteringsbehov i ledningsnät (minska in - och utläckage) och anläggningar .

Ledningsnätet är bristfälligt dokumenterat (arbete pågår) .

Säkerställa verksamhet sområdets gränser .

Det är viktigt att få fram ett dagvattenprogram. I ex Klitten och Näset är det stora problem
med anslutet dag - och dränvatten som påverkar avloppsreningen.

Klimatförändringar påverkar VA försörjningen alltmer. Det medför påverkan både på
vattenförsörjning och avloppshantering och är en fråga som berör många olika enheter i
kommunen (VA huvudman, fysisk planering, beredskap, miljö, etc. )

Älvdalens tätort saknar redundans (dubbelmatning) avseende vattenförsörjningen .

Vattenledningsnätet i Idre behöver uppgraderas avseende flödeskapacitet .

Vattenkvalitet ( främst tjänlig m anmärkning – kemiskt) främst i Brunnsberg, Evertsberg,
Åsens stugby, Lövnäs, Nornäs , Idre, Sågbäcken, Storbo och Storsätern.

Högt utläckage från vattenledningsnät (svinn nära 60 %) , främst i Älvdalens tätort,
Klitten, Evertsberg, Blyberg, Nornäs , Idre, Grövelsjön och Storsätern.

Stort inläckage i avloppsledningsnät ( nära 70 % är tillskottsvatten), främst i Älvdalens
tätort, Evertsberg, Blyberg, Nornäs , Särna, Idre, Sågbäcken och Storsätern.

Skapa långsiktig kretsloppsanpassning av näringsämnen i slam och avlopp.

10.2 Enskild VA - försörjning
De viktigaste utmaningarna i enskild VA - anläggning bedöms vara följande;

Stor mängd bristfälliga avlopp baserat på att det
finns många äldre anläggningar .

Fritidshus byggdes ofta för annan användning
än vad som är fallet idag (högre krav på
standard) .

Enskilda vattentäkter har som regel dåligt
skydd .

Anslutning av fastigheter med enskilda avlopp
med otillräcklig rening som ligger inom eller
nära anslutning till verksamhetsområde .
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Förutsättningarna i byarna är skilda med olika bebyggelsestruktur och nyttjandegrad
(permanenthus, fritidshus), husstandard (nyare/äldre) och utveckling (inflyttning,
ut f lyttning ).

Ca 250 fastigheter med anslutet WC inom allmänt verksamhetsområde är ej anslutet till
den allmän na VA - anläggning en .

V attenföreningar som ej är s a m ordnade som gemensamhetsanläggningar saknar juridisk
status, vilket kan försvåra ärendehantering inom föreningar och mellan förening/enskilda
och kommun/ NODAVA .
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Bilaga 1. Bedömning av framtida behövd kapacitet av kommunalt VA i Idreområdet 
 
Antal anslutna fastigheter (befintliga och kommande) 
Bedömt antal anslutna personer per fastighet  grå text (grov uppskattning och generalisering) 

              
Områden 

Bebyggda 
fastigheter Anslutna till ARV idag (kundregister) Beräknat antal  

 
Avstyckade Ej avstyckade I lämnade  I sökta I aviserade 

Uppskattat 
kommande 

 

Totala antal 
pers per 

  totalt permanenthus fritidshus  anslutna personer 
 

obebyggda obebyggda planbesked planbesked framtidsplaner 
antal 
personer 

 

område i 
framtid 

Idre by 460 231 216 inkl hotell mm 
(räkna 4 pers/stuga) 

770 folkbokförda pers    
263 turistbäddar 
hotell, vandr.hem, 
B&B mfl 800 
stugbäddar 

 20 tomter bostadshus 
*3=60 pers 

2160 m² byggrätt 
för flerbostadshus i 
två våningar 6 
lgh*3=18 pers 

0 0 Översiktsplan: ca 15 
lgh*3=45, ca 50 
hus*3=150. LIS: ca 20 
tomter*3=60, två 
campingområden 100 
pers 

433  2266 

Fjällfoten 45 ingår i Idre by ingår i Idre by ingår i Idre by  87 *6= 522 16 *6=96 pers 0 0 8 parhus återstår att 
uppföra 16*3=48 

666  666 

Idre Golf 1 ingår i Idre by   ingår i Idre by  112 *6= 672 0 0 0   672  672 

Idre Fjäll 467   861 (lägenheter)  7300 (deras egen siffra 
inkl Wiberghotell, 
vandrhem, 
husvagnscamp)  

 7 *6=42 0 Ca 100 
campingplatser = 
250pers och 105 
fritidstomter*6=630 
pers 

170 fritidstomter 
*6=1020 och hotell 
140 rum*2,5=350 
och 7000 bäddar 

  9292  16592 

Himmelfjäll (inkl 
Fjällbäcken) 

74   57 (räkna med 8 
pers/stuga) Fjällb 
ingår i Idre by 

456  311 *6=1866, 
hotell/vandrarhem 40 
rum*2,5=100  

32 *6=192 pers 115 *6=690 35 tomter *6=210 10 000 bäddar 13058  13514 

Gränjåsvallen 69 1 31 (räknar med 4 
pers/stuga) 

124  62 *6=372 0 0 0 anslutna resten 38*4= 
152 

524  648 

Fjätervålen 234     -  16 *6=96 46 *6=276 pers 50 fritidshus 
x*6=300 pers 

1600 lgh*5=8000 ansluta bef. fastigh. till VA 
? 234*4=936 

9608  9608 

                      

Totalt     9713 pers   594 fast. =3730 pers 94 fast+6 lgh =582 
pers 

270 fast 100 
camp.plats =1870 
pers 

205 tomt, 140 rum, 
1600 lgh =16580 
pers 

11491 pers 34253  43966 

 
Utbyggnadstakt 

      
13 443 

 
14 025 

 
15 895 

 
32 475 

 
43 966 

   

 

 
Fotnot: Samtliga byggnader syns ej i kartbutiken. Uppskattningsvis är felmarginalen rejäl även då denna uträkning baseras på fastigheter, tar ej hänsyn till om en fastighet innehåller flera hus. 

 
Antal personer på varje fastighet är uppskattat till: 
Permanentboende fastighet 3 pers, 
Permanentboende lägenhet 3 pers, 
Husvagn, hotellrum, 2,5 pers 
Himmelfjäll fastighet 8 pers 
Kommande bebyggd fastighet snitt 6 pers 
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Bilaga 2.  Karta över verksamhetsområden för vatten respektive spillvatten.
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Bilaga 3.   Fakta kommunal VA-verksamhet. 

Fakta Älvdalen 2005 2015 

Vatten 

Levererad mängd vatten, m3 1 150 000 1 230 000 

Debiterad mängd vatten, m3 - 500 000 

Energiförbrukning, vattenverk 770 000 910 000 

Avlopp 

Behandlad mängd avlopp, m3 1 420 000 1 860 000 

Debiterad mängd avlopp, m3 585 000 520 000 

Energiförbrukning, avloppsreningsverk 1 130 000 1 840 000 

Slamproduktion, ton - 3479 

Ledningslängd vatten, km 280 340 

Energiförbrukning vattenledningar 140 000 157 000 

Ledningslängd spillvatten, km 290 346 

Antal pumpstationer spillvatten, st. 46 51 

Energiförbrukning spillvattenledningar - 652 000 

 

Nyckeltal Älvdalen 2005 2015 

Vatten 

Andel vattenprov otjänligt kemiskt nät, % 8,8 5 

Andel vattenprov tjänligt med anmärkning kemiskt nät, % 55 53 

Andel vattenprov otjänligt mikrobiologiskt nät, % 0 0 

Andel vattenprov tjänligt med anmärkning mikrobiologiskt 
nät, % 

1,1 8,8 

Svinn, % - 59 

Svinn, liter per dygn och meter ledning - 5,9 

Förnyelsetakten i vattenledningsnätet, år >500 >500 

Avlopp 

Andel tillskottsvatten, % 47 72 

Tillskottsvatten, liter per meter ledning och dygn 5,1 10,6 

Energiförbrukning avloppsnät, kWh/meter ledning 2,11 1,88 

Energiförbrukning avloppsverk, kWh/behandlad m3 0,8 0,99 

Andel ej godkända slamprover, % 0 0 

Förnyelsetakten i spillvattenledningsnätet, år >500 >500 

 

Färger följer föreningen VA webs (bland annat alla kommuner i Dalarna) värdering om uthållighet;  
Grönt= Mycket god uthållighet, Gult= God uthållighet, Ljusröd= Mindre god uthållighet, Röd= Dålig 
uthållighet 
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Bilaga 4. Föreningar enskild vattenförsörjning  
 
Vatten 

Förening 

 

Vattentäkt Behandling Kommentar 

Kommunal tillsyn (>50 personer, 10 m3/dygn) 

Fjätervålens Samfällighetsförening vv,  Ytvattenpåverkad 
grundvattentäkt 

Alkfilter, pH-justering, 
uv-behandling 

Ca 200 hushåll, fritidsboende 

Idre Fjäll 

 

Borrade Sandfilter, uv-
behandling 

Fritidsboende året-runt ca 600 000 
gästnätter 

Loka Vattenledningsförening Grävd Ingen 34 hushåll, året-runt 

Lövåsens källa Kallkälla med 
brunnsringar 

 45 hushåll, fritidsboende, 1 hushåll, 
året-runt + 1 hotell 

Åradmåir Vatten Ek förening Kallkälla med 
brunnsringar 

pH-justering Ca 100 hushåll, året-runt 

Övriga 

Bergets vv Grävd Ingen Ca 17 hushåll, året-runt 

Dala Fjäll Borrad Ingen 1 hushåll, året-runt och 1 
fritidsboende 

Foskros Fjällbys Samfällighet 3 borrade brunnar 
och 1 källa 

Sandfilter, alkfilter, 
pH-justering 

Ca 100 hushåll, fritidsboende, 3 
hushåll året-runt 

*Fulufjällsbyn  Ingen Ca 20 hushåll, fritidsboende 

Grötholens VV Borrad Ingen 4 hushåll, året-runt, 8 fritidsboende 

Höstsäterns stugby ? ? Ca 10 hushåll, fritidsboende 
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Idresjöns Stugby Borrad Ingen 22 hushåll, fritidsboende 

Israelhöjdens VV Borrad Ingen Ca 20 hushåll, fritidsboende 

Kringelfjordens vv Grävd, ytvatten-
påverkad grund-
vattentäkt 

pH-justering Ca 120 hushåll, fritidsboende, 8 
hushåll året-runt 

Lindbäckens samfällighet vv Ytvatten Ingen Ca 30 hushåll, fritidsboende 

Middagshammar vattentäkt  Ingen 7 hushåll, fritidsboende 

Morbäckssätern samfällighet, Hägnåsen Borrad  Ca 45 hushåll, fritidsboende 

Nilsvallen 1 och 2   Ca 60 hushåll, fritidsboende 

Sorkmyren, Flötningen Kallkälla  Ca 5 hushåll, året-runt 

Staffåsens Samfällighet 1 grävd, 1 borrad Ingen 2 hushåll, året-runt och ca 8 hushåll 
fritidsboende 

Storfjätens Samfällighet Grävd Ingen 31 resp. 24 hushåll, fritidsboende 

Särna Väst i byn   Ca 6 hushåll, året-runt 

Tjärnvallens vattenförening Grävd Ingen Ca 12 hushåll varav hälfter året-runt 

 
 



VA-ÖVERSIKT – UNDERLAG VATTEN- OCH AVLOPPSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN 
 

 

Bilaga 5. Status enskilda avlopp baserad på utförd inventering 

Tabellen nedan visar en bedömning av statusen för enskilda avlopp i Älvdalens kommun. 
Bedömningar är gjorda företrädesvis utifrån enkätsvar men också via information från tidigare 
inventeringar och i vissa fall meddelade tillstånd, se kapitel 8. Inventering fortgår och tabellen 
kommer att uppdateras.  

Förklaringar till färgkoder; 

De avloppsanläggningar som bedöms som röda behöver åtgärdas omgående då de inte uppfyller 
dagens krav på rening och teknik. Orange avlopp har brister, men viss rening, och behöver därför 
åtgärdas inom tio år. De gula avloppen bedöms ha en acceptabel rening med den nyttjandegrad 
som är idag. Gröna avlopp har anlagts efter år 2000 och bedöms därför uppfylla dagens krav. 

 

Tabell 5 a. Bedömning av status för enskilda avlopp i byar med allmänt VA. 

Byar med  WC och bdt-avlopp       Bdt-avlopp Svarsfrekvens 

verksamhetsområde Antal Röda Orange Gula Gröna Uppg saknas Antal Uppg saknas Enkät 

Björklunden 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

Blyberg   34 22 9 0 2 1 0 10 98% 

Brunnsberg   47 25 6 0 5 11 5 50 98% 

Drevdagens Kronopark 12 10 1 0 1 0 2 1 100% 

Evertsberg 98 41 5 3 29 20 26 69 96% 

Floåsen  39 17 11 1 3 7 3 27 88% 

Gröveldalen  14 9 3 0 1 1 0 3 86% 

Gåsvarv  21 13 1 0 4 3 3 14 96% 

Heden   86 31 17 9 6 23 14 66 93% 

Holen   5 2 2 0 0 1 0 4 100% 

Idre kronopark  7 1 2 0 1 3 1 6 90% 

Idre    109 53 40 4 6 6 10 26 95% 

Karlsarvet   29 19 6 0 2 2 4 16 97% 

Kittan   5 2 0 0 0 3 0 11 79% 

Klitten    15 9 2 1 0 3 3 15 97% 

Kåtilla   21 9 2 2 3 5 18 54 92% 

Liden   9 3 1 0 2 3 3 16 96% 

Lövnäs   9 5 0 0 2 2 1 5 82% 

Mjågen    10 5 2 0 1 2 2 3 92% 

Månsta 21 12 1 0 0 8 10 48 100% 

Nornäs 15 8 2 1 2 2 6 17 91% 

Näset 26 9 4 4 2 7 4 31 93% 

Rot  13 5 2 1 2 3 5 22 92% 

Rutnäs  19 11 4 0 1 3 1 7 92% 

Storbo 113 72 17 2 4 18 10 51 87% 

Särnabyn 121 79 13 2 2 25 5 71 95% 

Väsa  10 3 0 0 0 7 6 19 90% 

Västermyckeläng  17 4 0 1 1 11 1 45 96% 

Åsen 86 51 13 3 2 17 8 47 90% 

Älvdalens kyrkby 4         4 1 20 60% 

Östermyckeläng 8 1 1 0 0 6 1 20 96% 

Totalt 1023 531 167 34 84 207 153 794 93% 
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Tabell 5 b. Bedömning av status för enskilda avlopp i byar utanför allmänt VA. 

Byar utanför WC och bdt-avlopp       bdt-avlopp Svarsfrekvens 

verksamhetsområde Antal Röda Orange Gula Gröna Uppg saknas Antal Uppg saknas Enkät 

Dysberg 30 18 4 0 2 6 2 17 85% 

Fjätdalen 42 6 13 14 3 6 21 25 97% 

Foskros  135 57 27 7 9 35 11 49 96% 

Fuludalen  13 4 4 1 1 3 2 9 82% 

Fulufjället 1 1             0% 

Garberg   32 17 3 4 2 6 1 12 86% 

Glysjön   4 2 0 2 0 0 1 1 100% 

Granudalen 0               0% 

Granudalens kronopark   0         0   1 100% 

Gördalen    70 40 4 7 10 9 29 23 87% 

Häggberget  12 2 5 1 2 2 3 6 100% 

Hägnåsen  7 1 1 0 0 5 2 10 88% 

Lillfjäten (Fjätervålen) 230 84 58 8 40 40 11 50 96% 

Loka  53 25 5 0 3 20 4 38 93% 

Långön 0           0 0 100% 

Nordomsjön  34 21 2 1 4 6 7 19 98% 

Nybolet  0           3 5 85% 

Per-Anders  8 4 1 1 2 0 1 0 100% 

Per-Olles 0         0 1 0 0% 

Ringnäs  0         0 1 5 100% 

Rånäs  11 5 1 1 1 3 1 7 100% 

Skognäs  0           0 2 0% 

Skärtjärn  7 1 1 1 2 2 0 7 82% 

Skärvagen   12 4 1 0 0 7 1 10 96% 

Storbron  0           0 2 56% 

Storbäcken    41 22 4 2 3 10 16 20 100% 

Särna    0           0 4 0% 

Särna-Idre Besparingsskog    5 0 0 1 1 3 1 11 78% 

Sörberget   19 13 1 1 1 3 3 20 99% 

Tranuberget   2 1 0 0 0 1 0 0 100% 

Trängslet   1         1 0 2 67% 

Tyrinäs   8 4 1 0 0 3 2 9 91% 

Ulvas 0         0 0 0 100% 

Vegån  0         0 0 1 100% 

Västra fjäten  0         0 0 0 100% 

Älvdalens besparingsskog 5 1 0 0 1 3 2 8 100% 

Älvdalens kronopark   35 17 10 1 4 3 1 27 91% 

Älvros   0           0 5 100% 

Ärnäs  7 2 4 0 1 0 1 3 80% 

Ärnästorp   1   1     0 0 1 100% 

Öjvasseln  14 6 5 0 1 2 5 30 99% 

Östomsjön   91 51 6 3 2 29 11 68 94% 

Östra fjäten 0         0 0 0 100% 

Totalt 930 409 162 56 95 208 144 507 93% 
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Bilaga 6  Bedömningsutfall prioritet för utbyggnad allmän VA-anläggning 

Diagrammet visar utfallet av den bedömning som gjorts avseende utbyggnadsbehov och möjlighet 
till utbyggnad av allmänt VA. Bedömningarna har gjorts utifrån ett viktat poängsättningssystem 
och totalt har 97 olika områden gåtts igenom. 

Bedömningar om vilka områden som föreslås erhålla allmän VA-försörjning sker utifrån följande 

riktlinjer där vikt anges inom parentes;   

 Blå stapel: Bedömning om behoven ur hälso- och miljösynpunkt att förbättra VA-situationen i 

området 

o Antal fastigheter (vikt 0,15) 

o Nyttjandegrad (vikt 0,10) 

o Bebyggelseutveckling (vikt 0,20) 

o Förutsättningar försörjning av dricksvatten (vikt 0,25) 

o Känslighet recipient och naturmiljö (vikt 0,15) 

o Förutsättningar att ordna enskilt avlopp (vikt 0,15) 

 Röd stapel: Bedömning av möjligheter att lösa behoven med allmän VA-anläggning 

o Kostnader för utbyggnad av allmän VA-anläggning (0,7) 

o Samordningsvinster vid utbyggnad (0,3) 

Bedömningen av värde i varje enskilt område har angetts av utsedd arbetsgrupp utifrån 
nuvarande kunskapsnivå. Vid kommande revideringar av VA-planen finns anledning att 
uppdatera denna lista utifrån nytt kunskapsläge.  

På kommande sidor framgår dels karta över VA-områden och diagram över utfall prioritering.  
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Bilaga 7. Utvecklingsstråk och utvecklingsområden enligt översiktsplan 
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Bilaga 8. Ordlista 

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

Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 

Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

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 
vattentjänster: 

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 be-
byggelse, 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. 

NODAVA AB Driftbolag samägt mellan Älvdalen, Orsa och Älvdalens 
kommuner med uppgift att sköta den allmänna VA-
anläggningen 

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

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

Älvdalen Vatten och Avfall 
AB 

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