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1 Inledning 

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida 
generationer kan ta del av det fina vatten som vi idag har i Mora. För att uppmärksamma 
utmaningarna och prioritera åtgärderna för en hållbar försörjning av vatten och avlopp, har 
Mora kommun tagit fram en strategisk och långsiktig vatten- och avloppsplan (VA-plan), som 
nu revideras för perioden 2021 - 2025.  

Planen innehåller tre delar; 

• VA plan, främst åtgärder. Beslutas av fullmäktige. 

• VA policy, främst mål. Beslutas av fullmäktige.  

• VA översikt, främst faktaunderlag. Beslutad ej av fullmäktige.  

Föreliggande dokument (VA översikt) beskriver förutsättningar för vatten- och 
avloppsförsörjningen (VA-försörjningen) i Mora kommun.  

VA-planeringen i Mora 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 10 framgår en ordlista över begrepp som används. 

2 Arbetet med vatten- och avloppsplan för Mora kommun 

Arbetet med kommunens VA-plan drivs av en projektstyrgrupp samt en referensgrupp med 
tjänstemän och politiker från Nodava AB och Moravatten AB, kommunstyrelsen, 
miljönämnden, byggnadsnämnden och teknisk nämnd. Vid behov adjungeras fler personer 
till arbetet. För att driva processen har externt stöd anlitats.  

Aktörer som berörs i Mora inom VA-försörjning 

• Kommunen har ett ansvar för kommunens VA försörjning i stort, ex genom Plan- och 
bygglagen. Kommunen måste ha ett rättsligt bestämmande inflytande över den 
allmänna VA-anläggningen. Kommunen beslutar om var VA-försörjning ska 
tillgodoses genom en allmän VA-anläggning och har ansvar att ordna vatten och 
avlopp i ett större sammanhang om det finns ett behov för miljön eller människors 
hälsa. Kommunfullmäktige beslutar om allmänna bestämmelser om vatten och 
avlopp i den allmänna VA-anläggningen och VA-taxor.  

• Kommunens VA-huvudman är Moravatten AB. VA-huvudmannen är den som äger 
den allmänna VA-anläggningen och bygger ut ny allmänt VA. VA-huvudmannens 
ansvar är att säkerställa allmänna vattentjänster inom det av kommunen fastställda 
verksamhetsområdet med vatten för normal hushållsanvändning.  

• För drift och skötsel av VA-anläggningen har Mora, Orsa och Älvdalen gemensam 
personal i Nodava AB.  

• Mora Orsa miljönämnd har ansvar för tillsyn inom nämndens ansvarsområde samt 
fånga upp behov utanför verksamhetsområdet. Nämndens uppdrag regleras av olika 
lagstiftning till exempel Miljöbalken och Livsmedelslagen samt dess förordningar och 
föreskrifter för att skydda miljön och människors hälsa. Miljönämnden beslutar om 
tillstånd för enskild avloppsanläggning. När det gäller större verksamheter är det 
ibland länsstyrelsen som har tillsynen. 
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• Byggnadsnämnden i Mora har ansvar för fysik planering enligt Plan- och Bygglagen 
och bygglovshantering. 

• Fastighetsägare ansvarar för egen VA-försörjning utanför verksamhetsområde. Det är 
vanligt 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 om fastigheten ligger inom ett större 
sammanhang.   

• Länsstyrelsen har ett ansvar att utöva tillsyn enligt Lagen om allmänna vattentjänster 
(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 avloppsförsörjning. 

3 Lagstiftning och annan vägledning 

VA-planeringen inom Mora 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 påverka den framtida handläggningen av VA-frågor i Mora kommun och som senare 
bör införlivas i planer och riktlinjer. 

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 dels se till att 
behovet tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Beslut om vilka fastigheter som ska 
ingå i ett verksamhetsområde fattas av kommunfullmäktige. 

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 till exempel vatten- och avloppsanläggningar. Gemensamhetsanläggningar prövas av 
lantmäteriet vid förrättning  

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. 

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 någon av dess förordningar. 
Miljöbalken fokuserar på hållbar utveckling och att förändring och brukande av naturen är 
förenat med ansvar. 
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Föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10).  

Sverige har införlivat EU direktiv om dricksvatten i föreskrifter om dricksvatten. 
Dricksvattenföreskrifterna innehåller bland främst krav på beredning och distribution, 
egenkontroll, parametrar som ska undersökas, provtagnings- och analysfrekvens, åtgärder 
vid försämrad vattenkvalitet, 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.  

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" samt "Grundvatten av god kvalitet". Länsstyrelsen i Dalarnas län har 
antagit regionala delmål för länet i åtgärdsprogram 2018-2022 som bland annat anger 
följande; 

- Skydd av allmänna och enskilda vattentäkter 

- Skydd av vattenresurser (översiktsplan) 

- Förnyelseplaner (ledningsnät) 

- Renare avloppsvatten (rent slam) 

- Energieffektivisering 

Länsstyrelsen anger 2014 att målen om ”Ingen övergödning” ej kommer att nås till 2020. Det 
avser främst sjöar och vattendrag i södra Dalarna. Gällande grundvatten av god kvalitet är 
länet nära att nå målet. Dalarna har grundvatten av mestadels god kvalitet och prioriterade 
åtgärder är skydd av vattentäkter och vattenresurser.  

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. Mora tillhör Bottenhavets vattendistrikt där Länsstyrelsen 
Västernorrland är ansvarig vattenmyndighet. 

Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten är främst koncentrerat till södra delen och 
närheten till kusten i Bottenhavets vattendistrikt vilket främst beror på hög tillförsel av 
fosfor, kväve och organiskt material. I inlandsvatten är främst fosfor orsaken. 
Påverkanskällorna inom distriktet fördelas enligt följande avseende fosfor; 

- Skog 45 % 

- Övrigt (fjäll, myr, etc) 19 % 

- Jordbruk 13 % 

- Industri 12 % 
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- Enskilda avlopp 4 % 

- Avloppsreningsverk 4 % 

- Dagvatten 3 % 

Föreliggande åtgärdsprogram gäller 2016 – 2021 och innefattar följande med hänvisning till 
kommunernas ansvar och dess VA-försörjning;  

• Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt Miljöbalken inom sina verksamhetsområden, 
avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana 
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitets-normerna för 
vatten kan följas.  

• Kommuner ska 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 avloppsledningsnät och avloppsreningsverk minskar till 
vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 
kan följas på grund av sådan påverkan.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.  

• Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom:  

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

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

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.  

• Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. 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 behov 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. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.  

• Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt 
Plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. 

Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna. Åtgärden ska vara 
vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.  
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• Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i 
samverkan med länsstyrelserna. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.  

• Kommunerna ska 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.  

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.  

• Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp om behov 
föreligger för att klara miljökvalitetsnormer. Åtgärden kan komma att behöva 
revideras på grund av Havs- och vattenmyndighetens pågående regeringsuppdrag 
angående enskilda avlopp. 

Länsstyrelsen Dalarna 

Länsstyrelsen har tagit fram en vattenförsörjningsplan och under 2014 utgavs PM 2014:01 
”Utvärdering av grundvattenundersökningar samt förslag till regional miljöövervakning av 
grundvatten i Dalarna”. Vattenförsörjningsplanen anger en beskrivning av 
vattenförsörjningen i Dalarna och ger också förslag på prioriterade åtgärder. Den senare 
rapporten anger status på grundvatten med förslag på framtida miljöövervakning.  

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet1 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 samordna 
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 enskilda avlopp och det pågår ett arbete som 
avser att förnya föreskrifter och råd i området som ska stödja miljökontorens arbete med 
prioriteringar av miljötillsynen och underlätta kostnadseffektiva och miljöanpassade 
lösningar.  

4 Naturgivna förutsättningar 

4.1 Miljökvalitetsnormer vatten 

Sjöar och vattendrag 

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

Vad gäller kemisk status uppnås inte god status i Mora kommun, se bilaga 3. Den främsta 
anledningen är att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. 
Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver går det ej att förvänta någon 
förändring inom en snar framtid. 

 
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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Ekologisk status bedöms utifrån hur växt- och djurliv, vattnets vägar och flöden, struktur på 
bottnar och stränder, samt fysikalisk-kemiska förhållandena avviker från vad som betraktas 
som naturliga förhållanden. 

Vad gäller ekologisk status i Mora kommun har många vattendrag och sjöar måttlig ekologisk 
status, se bilaga 4. Orsaken till att dessa sjöar och vattendrag erhållit måttlig ekologisk status 
beror ej på näringsämnesbelastning, vilket kan kopplas till påverkan från avlopp. Orsaken till 
att ytvattnen har måttlig status är att de är påverkade av fysiska förändringar. Fysiska 
förändringar kan till exempel vara rensning för flottning av timmer eller 
vattenkraftsreglering. Detta har medfört att dessa ytvatten totalt sett får en måttlig 
ekologisk status.  

Med avseende på näringsämnesbelastning har inga vattendrag i Mora kommun måttlig 
status. I dagsläget har vattendragen i Mora kommun god status ur övergödningssynpunkt 
men målet att statusen inte får försämras gäller. Statusklassningen är gjord i de större 
vattendragen vilket innebär att det kan finnas lokala problem i små vattendrag eller delar av 
de stora som ej ännu är identifierade.  

Bilaga 3 och 4 är statusklassning för åren 2017 – 2021. Förslag på nya statusklassningar finns 
för 2021-2027. 3. 

4.2 Grundvatten 

Grundvattenresurserna i kommunen har god kemisk och god kvantitativ status. Områden 
med vattenskyddsområdena samt övriga skyddsvärda grundvattenresurser i kommunen 
sammanfaller geografiskt med dessa grundvattentillgångar. Se vidare kapitel 4.4. 

I Länsstyrelsens rapport ”Utvärdering av grundvattenundersökningar samt förslag till 
regional miljöövervakning av grundvatten i Dalarna” framgår bland annat följande avseende 
Mora kommun; 

- Följande vattentäkter undersöktes; Hedens norra VT, Heden södra VT, Lisshed Rb, 
Risets VT, Siknäs VT, Venjan Stutt, Venjan VT. 

- Flera olika ämnen har analyserats och i Mora hade alla vattentäkter lägre värden än 
värden som anger ”Utgångspunkt för att vända trend”4.  

4.3 Känsliga recipienter 

Strandbadvatten 

På nedanstående badplatser tar Mora kommun vattenprover under badsäsong;  

• Saxviken, Siljan (EU badplats5) 

• Kråkberg, Orsasjön 

• Våmhus, Orsasjön 

• Skepppshusviken, Moraparken 

• Lefsnäs, Siljan 

• Åmåsäng, Siljan 

• Österdalälven, Mora camping.  

 
3 Se www.viss.lanstyrelsen.se 
4 Miljökvalitetsnorm där myndigheter ska vidta åtgärder  
5 > 200 badande per dag 
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Badvattenkvalitén är god vid samtliga badplatser och utan indikation av påverkan av orenat 
avloppsvatten.  

Övriga känsliga recipienter 

Vattendragen i Mora kommun är generellt sett inte utsatta för övergödning.  

4.4 Grundvattenresurser 

Vattenskyddsområden 

I Mora kommun finns idag fastställda vattenskyddsområden för samtliga kommunala 
vattentäkter förutom Finngruvan. Skyddsområdet för Risets vattentäkt är i behov av 
revidering och är under arbete. Behovet av skyddsområde för Finngruvan bedöms vara för 
litet i förhållande till de kostnader som uppstår.  

Till skyddsområdena är tillagt bedömda tillrinningsområden till respektive vattentäkt. En 
vattenskyddsföreskrift gäller formellt endast inom själva vattenskyddsområdet. Dock är även 
en verksamhetsutövare som befinner sig utanför skyddsområdet skyldig att iaktta hänsyn till 
vattenskyddsområdet vid utövandet av sin verksamhet. Detta gäller om den aktuella 
verksamheten kan ha skadliga effekter på grund- eller ytvattnet i det område som avses 
skyddas. De bedömda tillrinningsområdena är en fingervisning när beslut skall tas, till 
exempel för lokalisering av verksamheter inom kommunen. Dessa områden bör fogas till 
planeringsmaterialet till reviderad översiktsplan för Mora kommun.  

De enskilda gemensamma vattentäkterna i kommunen, som inte har Moravatten AB som 
huvudman, saknar fastställda skyddsföreskrifter.  

Övriga skyddsvärda grundvattenresurser, se karta bilaga 6. 

Grundvattentillgångarna i Mora kommun är, enligt Länsstyrelsens rapport 2012:02 
”Vattenförsörjningen i Mora kommun”, goda.  

Älvdalsåsen/Moradeltat utgör kommunens viktigaste grundvattenresurs och den har 
tilldelats klass 1 vilket innebär att det är en viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst av 
regionalt intresse. Kommunens huvudvattentäkt, Riset, tar sitt vatten härifrån. 
Älvdalsåsen/Moradeltat har även betydelse som en framtida resurs för grannkommunernas 
tätorter i Orsa och Älvdalen. 

Ett par områden inom kommunen har klassats som klass 2 vilket innebär att de är viktiga och 
skyddsvärda grundvattenförekomster av kommunalt intresse. Siknäs, Venjanåsen, 
Våmåsen, Garsås har klass 2 och fungerar som grundvattenmagasin för kommunala 
vattentäkter. Övriga grundvattentillgångar som har fått klass 2 nyttjas idag inte som 
grundvattenmagasin för kommunala vattentäkter men de kan vara betydelsefulla som 
framtida grundvattenresurser, däribland Kättbo, Vimådeltat och Mörkloåsen. 

Övriga grundvattenresurser i kommunen har tilldelats klass 3 och har framförallt betydelse 
för enskild vattenförsörjning. 
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5 Samhällsutveckling 

År 2019-12-31 hade Mora kommun 20 470 invånare.  

Befolkningens utveckling och framtida prognos framgår nedan 

Invånare År 1970 År 1990 År 2010 År 2020 År 2025 År 2030 

Mora kommun 17 131 20 549 20 153 20 470 20 726 
 

20 847 
 

 

Befolkningsprognosen för Mora kommun indikerar att folkmängden under perioden 2018–
2030 kommer att öka med 377 personer från 20 470 år 20202 till 20 847 år 2030. Den 
främsta förklaringen till befolkningsökningen är att fler personer förväntas flytta till Mora 
kommun än de som flyttar från kommunen. På lång sikt förväntas antalet personer i 
arbetsför ålder minska i kombination med att antalet äldre personer ökar. Under samma 
period förväntas:  Sollerön öka med 15 personer från 1677 personer år 2020 till 1692 
personer år 2030, Venjan minska med 29 personer från 559 personer år 2020 till 530 
personer år 2030 och Våmhus öka med 35 personer från 1220 personer år 2020 till 1255 
personer år 2030. 

Mora kommun arbetar för ett hållbart och tryggt samhälle där gemenskap, företagande och 
hälsa är viktigt liksom att vara en knutpunkt och motor i regionen – en regionstad. I första 
hand associeras Mora med livskvalitet med en modern livsstil i en genuin miljö där 
människor kombinerar en yrkeskarriär med ett aktivt, hälsosamt och innehållsrikt liv. Många 
arrangemang med fysisk aktivitet kännetecknar Mora och det präglar även företagandet och 
omvärldens bild av Mora. Det innebär också att det från tid till annan är väldigt varierande 
antal människor i kommunen vilket ställer särskilda krav på vatten- och 
avloppsförsörjningen. 

De attraktiva byarna i närheten av Mora tätort har en positiv samhällsutveckling med ökade 
behov av kommunikationer och service som följd, inklusive utbyggd vatten- och 
avloppsförsörjning. Moras huvudvattenförsörjning av vatten och avlopp (Risets vattentäkt 
och Solvikens avloppsverk) med tillhörande nät är särskilt viktiga för att säkerställa en god 
funktion utifrån dessa förutsättningar. 

Mora kommun ska sträva efter att vara en föregångskommun vad gäller hållbara lösningar 
och aktivt utreda möjligheter att genom användande av ny teknik minska belastning på miljö 
samtidigt som ekonomiska effekter av krav och utrustning hålls på en låg nivå. Planering och 
byggande ska ske med fokus på livskvalitet, god hälsa och hushållning med naturresurser.  

Klimatpåverkan är en ökande faktor att ta hänsyn till vilket ställer särskilda krav på analys 
och åtgärder i främst Mora tätort, exempelvis kopplat till dagvattenhantering. 

Samverkan med närliggande kommuner är viktig i gränsen mot Orsa samt Älvdalen.  

Nuvarande ÖP är från 2006. Senaste aktualitetsbeslut i KF är 2017-09-18 § 78. 

Följande planarbeten är ingen heltäckande bild över pågående planarbeten utan exempel på 
viktiga påbörjade planuppdrag och förväntade planuppdrag;  

- Fördjupad översiktsplan för Mora tätort. Strategier för en hållbar stadsutveckling för 
att nå visionen Regionstad Mora. 



 

10 
 

- Detaljplan för bostäder inom det s.k. Canadaområdet med fokus på närhet, 
rekreation, markavvattning, dagvatten och attraktivitet. 

- Detaljplan för bostäder vid Rismoren med fokus på attraktivitet, närhet till Siljan och 
enskilt men allmänt VA. 

- Detaljplan för Kajen och Saxnäsområdet med fokus på bl.a. allmänna och delvis 
kommersiella ytor men även bostäder. 

- Detaljplan för bostäder vid Morkarlby nedre skola. 

- Detaljplaneprogram för Tingsnäsområdet med fokus på bostäder i centralt, sjönära 
och attraktivt boende. 

Kommande/förväntade planarbeten 

- Detaljplan för gamla brandstationsområdet med fokus på utveckling av tätorten.  

- Detaljplan/-er för Tingsnäsområdet 

- Detaljplan för Prästholmen med fokus på idrott och rekreation. 

- Detaljplan för Strandens skolområde. 

Nu kända viktigare exploateringsområden är  

- Utvecklingen av handelsområdet Färnäs kvarn med fokus på dagvatten och 
rekreation.  

- Stadsdelsomvandlingen vid Tingsnäs från industri och handel till bostäder. 

- Gesundaberget - bostäder (om det kommer till stånd kan det få konsekvenser för 
vatten- och avloppslösningen i området (Ryssa, Sollerön, Gesunda, etc). 

6 Klimat 

Klimatförändringarna kan föra med sig ändrade grundvattennivåer, torrperioder, längre 
regnperioder 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 recipienter förändras. I framtiden kommer dagvattenhanteringen behöva ta höjd för 5 
eller 10-årsregn vilket är högre flöden än dagens dagvattensystem dimensionerats för. Det 
innebär att man i den fysiska planeringen kommer att behöva säkerställa ytor för fördröjning 
av dagvatten eftersom det utbyggda systemet annars kommer att bli flaskhalsar och leda till 
översvämningar i stadsmiljön. 

I Mora bedöms de främsta utmaningarna på grund av klimatförändringar vara avledning och 
fördröjning av dagvatten samt markavvattning. 

7 Allmän vatten- och avloppsförsörjning  

I Mora kommun sköter och administrerar Nodava AB den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen åt ägaren och huvudmannen Moravatten AB. 

Den kommunala vatten- och avloppsanläggningen lyder under lagen om allmänna 
vattentjänster vilket ställer särskilda krav på att upprätthålla en god vatten- och 
avloppsstandard. Moras allmänna vatten- och avloppsförsörjning sker via 8 vattenverk och 9 
avloppsverk samt ca 80 mil vatten- och avloppsledningar. Debiterad mängd vatten uppgår till 
ca 1,3 Mm3/år.  
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Liksom i de flesta andra kommuner i landet är ledningsnätet gammalt och behöver förnyas. 
De flesta av vatten- och avloppsanläggningarna i Mora kommun byggdes under perioden 
1955 – 1979. Detta innebär att stora delar av ledningsnätet är 40 – 60 år gammalt. 
Återanskaffningsvärdet enbart avseende ledningsnätet bedöms till ca 2 miljarder kronor. En 
översiktlig förnyelseplan samt tids- och kostnadsplan för ledningsnätet har tagits fram. 

En stor del av inkommande vatten till reningsverken är inte spillvatten utan är så kallat 
ovidkommande vatten. Felkopplingar på fastigheter (både av Moravatten AB tillåtna och 
otillåtna kopplingar) och inläckage i gamla ledningar gör att stora mängder vatten 
(dagvatten, dräneringsvatten) når reningsverken. Arbetet med att minska andelen 
ovidkommande vatten pågår i kommunen.  

Av slammet tillverkas anläggningsjordar.  

Energianvändning inom den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen uppgår till ca 
3500 MWh/år där avloppsreningsverken står för ca 50 %.  

Ca 90 ton kolsyra och kalkprodukter används vid vattenbehandlingen av det kommunala 
dricksvattnet och ca 360 ton fällningskemikalier vid behandling av avloppsvatten och slam.   

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

Främst de centrala delarna av Mora har ett kommunalt dagvattensystem utbyggt. Generellt 
eftersträvas LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) och en hållbar dagvattenhantering 
vid planering i dagsläget. Detta innebär att avrinningen av dagvatten fördröjs och ska 
efterlikna vattnets naturliga förlopp.  

I Mora bedöms de främsta utmaningarna inom den kommunala anläggningen vara följande; 

- Skydda Älvdalsåsen, som är kommunens viktigaste vattentillgång för dricksvatten. 
Det finns ett äldre skyddsområde för Risets vattentäkt som skyddar närmast 
vattentäkten.  

- Optimera avloppsvattenrening genom ombyggnad av Solvikens avloppsreningsverk.  

- Hantera ökade behov av reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar.  

- Minimera energianvändning och användningen av fossila bränslen. 

- Skapa kretsloppsanpassning av näringsämnen i slam och avlopp.  

- Förebygga och skapa beredskap för ökad klimatpåverkan, särskilt i Mora tätort.  

8 Enskild vatten- och avloppsförsörjning 

I Mora kommun har ca 12 % av invånarna enskild vatten- och avloppsförsörjning, i vissa fall 
samfälld.  

Det finns ca 750 fastigheter med ca 1960 personer som får sitt dricksvatten från egna 
brunnar i Mora (ca 11 %).  

Sammanlagt finns det ca 10 föreningar, varav 4 är större föreningar. Till en större förening 
räknas normalt de dricksvattenanläggningar som producerar mer än 10 m3/dygn eller 
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försörjer 50 personer eller mer. I bilaga 2 framgår av kommunen kända vatten- och 
avloppsföreningar. 

Vanliga anledningar till att dricksvattenbrunnar i Mora kommun ej uppfyller gällande 
gränsvärden är exempelvis pH, radon, fluorid och bakteriell påverkan. Ca 9 % av de enskilda 
brunnarna har otjänligt vatten med avseende på radonhalter. 

Det finns totalt ca 1200 enskilda avloppsanläggningar i kommunen, miljökontoret har haft 
tillsyn på drygt 100 av dessa anläggningar, se tillsynsplan nedan. De vanligaste bristerna är 
otillräcklig slamavskiljning och bristfälliga reningssteg. 

I Mora bedöms de främsta utmaningarna utanför den allmänna anläggningen vara följande; 

• Det finns ett antal byar som har många äldre avloppslösningar kombinerat med 
enskilda vattentäkter. Det finns också några byar som har gemensam eller allmän 
vattenförsörjning men äldre enskilda avlopp. Sannolikt låg standard på många 
enskilda avlopp som kan medföra krav på upprustning eller nya avlopp. 

• Det finns områden i kommunen som har svåra mark- och grundvattenförhållanden 
som innebär svårigheter att inrätta enskilda avloppsanläggningar. 

• I en del områden föreligger ett högt utvecklingstryck på standardhöjning i fritidshus 
och/eller nybyggnation.  

• Planering och utbyggnad av LIS-områden kan medföra utmaningar med försörjning av 
vatten och avlopp då dessa områden kan vara geografiskt avlägsna från annan 
samlad bebyggelse och förhållanden att ordna vatten och avlopp kan vara mer 
besvärliga än normalt.  

9 Prioriteringsgrunder för utbyggnad av allmän vatten- och 
avloppsförsörjning 

Bedömningar om vilka områden som föreslås erhålla allmän vatten- och avloppsförsörjning 
sker utifrån behov och möjligheter enligt följande riktlinjer;  

Översiktlig rangordning om vilka områden som föreslås erhålla allmän VA-försörjning sker 
utifrån följande riktlinjer;  

Bedömning om behoven ur hälso- och miljösynpunkt att förbättra vatten- och 
avloppssituationen i området. Behoven bedöms utifrån; 

• Antal fastigheter och dess nyttjandegrad 

• Bebyggelseutveckling 

• Förutsättningar för försörjning av dricksvatten 

• Känslighet hos recipient och naturmiljö 

• Förutsättningar ordna enskilda avlopp 

• Bedömning av möjligheter att lösa behoven med allmän VA anläggning 

• Kostnader för utbyggnad av allmän VA anläggning 

• Samordningsvinster vid utbyggnad 

• Dessutom används följande bedömningspåverkande faktorer för ge stöd åt 
prioriteringar; 
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• MIFO klassad mark inom området  

• Om vattenförsörjning sker till mer än 50 % genom avtalslösning med huvudman 

• Om området försörjs till mer än 50 % av större gemensamma vattentäkter (>50 
personer eller 10 m3/d) 

• Risk för påverkan på större vattentäkt är överhängande. Tillrinningsområdena är 
stora och innehåller mycket fritidsfastigheter (Säs, Läde etc) 

Med utgångspunkt från målsättningar i VA-policyn, bedömningsgrunder och 
bedömningspåverkande faktorer ska en samlad bedömning ske av vilka områden som 
föreslås erhålla allmän VA-försörjning. 

10 Ekonomi 

10.1 Allmän vatten- och avloppsförsörjning 

VA-taxan antas av kommunfullmäktige men tas fram av VA-huvudmannen. Taxan ska vara 
baserad på det behov som finns i kommunen.  

Avgifterna består dels av en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften är 
en engångsavgift för att ordna (ansluta) till allmän (kommunal) vatten- och 
avloppsförsörjning. Brukningsavgiften är en löpande avgift som ska täcka de årliga 
kostnaderna för att driva den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen. 

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 vatten och 
avlopp gjordes under 1950 - 70-talen fanns det stora statliga bidrag. Att avgiften är för låg 
visar sig när områden som faller under § 6 LAV ska byggas ut och att avgiften inte täcker 
kostnaden för utbyggnad.  

VA-taxor 2020 redovisas i tabell nedan;  

Anläggningstaxa 
20206, kr (inkl 
moms) 

Mora Orsa Älvdalen Dalarna 
medel 

Dalarna 
max 

Sverige 
median 

Sverige 
median 
20000-

50000 inv 

Vatten och avlopp 
villa, (typhus A) 

174 
040 

191 
861 

172 500 179 895 259 325 
(Rättvik) 

143 724 158 379 

 

  

 
6 Avrundat närmaste 100 kr 
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Brukningstaxa 
20207, kr (inkl 
moms) 

Orsa Mora Älvdalen Dalarna 
medel 

Dalarna 
max 

Sverige 
median 

Sverige 
median 
20000-

50000 inv 

Vatten och 
avlopp villa, 
(typhus A) 

9090 6175 8798 8091 11 365 
(Vansbro) 

7602 7298 

 

Särtaxa8 är en egen taxa för en del av ett verksamhetsområde inom kommunen. Taxan ska 
tas ut om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda 
omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra 
fastigheter i verksamhetsområdet.  

Mora kommun bedöms för närvarande inte ha förhållanden som föranleder särtaxa.  

10.2 Kostnader för vatten- och avloppsutbyggnad  

Kostnader för vatten- och avloppsutbyggnad till allmän vatten- och avloppsanläggning 
finansieras främst via anläggningsavgifter men kan också finansieras på annat sätt (externa 
lån som finansieras via brukningstaxa, skattemedel, exploateringsmedel). 

I förarbetena till vattentjänstlagen anges att anläggningsavgifterna avser ordnandet av 
allmän vatten- och avloppsförsörjning och att avgiften ska täcka fastighetens andel.  

Brukningsavgifterna ska normalt täcka drift- och underhållskostnader. Det har ansetts 
möjligt att täcka även viss del av utbyggnadskostnaderna med brukningsavgifter genom att 
dessa täcker de kapitalkostnader som uppstår via till exempel externa lån. 

Kostnaderna för utbyggnad beror på många faktorer såsom markförhållanden, 
bebyggelsestruktur, närhet kommunal anslutning, topografi, etc.  

Vid anslutning av enskilda fastigheter nära kommunalt vatten och avlopp kan kostnaden vara 
lägre. Dessa kostnader avser framdragning till förbindelsepunkt vid fastighetsgräns eller 
annan överenskommen plats. För fastighetsägaren tillkommer kostnader på egen fastighet 
(ledning på tomt, anslutning i hus, etc).  

10.3 Utanför verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning 

Utanför kommunalt verksamhetsområde finns flera olika sätt att hantera de ekonomiska 
förutsättningarna för VA-försörjning.  

Med gemensamhetsanläggning, enligt Anläggningslagen, uttas normalt en årlig avgift i 
föreningen men vid vissa tillfällen kan föreningen besluta om enskilda insatser, exempelvis 
vid större investeringar. Den årliga avgiften är normalt avsevärt lägre än brukningsavgiften i 
den kommunala vatten- och avloppsverksamheten. 

 

 
7 Avrundat närmaste 10 kr 
8 Särtaxa kan tas ut enligt LAV 31 §. 



 

15 
 

Bilaga 1 Fakta kommunal VA verksamhet 

Vattenverk, 2014 Riset Heden-
Våmhus 

Venjan Garsås Risa Siknäs Finngruvan Gesunda 

Typ av vattentäkt Jord 
brunnar 

Jord 
brunnar 

Jord 
brunn 

Jord brunn Bergborrad brunn Jordbrunn Bergborrade brunn Bergborrade brunnar 

Tillstånd enligt vattendom 
m3/d 

8000 medel 525, 
max 790 

medel 

300, max 

600 

60 Saknas Saknas Saknas Saknas 

Vattenproduktion 2014 
m³/d 

3840 330 107 35 33 18 3,9 0 

Antal anslutna pe* 21 211 1 501 476 171 220 75 15 Utgör reservvattentäkt 

Vattenskyddsområde, år 1977 2000 2001 2012 2004 2001 Saknas 2004 

Vattentillgång9 God Mindre god Mindre 
god 

God Mindre god Mindre 
god 

God God 

Vattenkvalitet10 God God God God God God God Dålig 

Behandling pH 
justering 

pH justering pH 
justering 

pH justering Reduktion av uran 
och radon 

pH 
justering 

Reduktion av fluorid och 
radon 

 

Reservattentäkt Saknas Saknas Saknas Ja Saknas Saknas Saknas Saknas 

Övriga kommentarer   förhöjd 
sårbarhet 

  förhöjd 
sårbarhet 

 Togs ur ordinarie drift på 
grund av höga fluoridhalter 

 
  

 
9 God= Bedöms klara av betydande ökade anslutningar; Mindre god= Bedöms ha svårt att klara av betydande ökade anslutningar; Dålig= Har svårt att klara nuvarande försörjning    
10 God= Bedöms ha god kvalitet även med ökade anslutningar; Mindre god= Bedöms ha god kvalitet, dock med begränsningar om anslutningar ökar; Dålig= Har svårt att klara kvalitetskrav    
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Reningsverk, 2014 Solviken Sollerön Gesunda Garsås Öna Våmhus Landbobyn Venjan Finngruvan 

Typ  (Mekanisk, Kemisk, 
Biologisk) 

MKB MKB MK MK MK MKB Slamavskiljare + 
K 

MK Slamavskiljare 
+ K 

Tillstånd, pe  
 

19 000 1200 400 250 1900 1900 175 750 25 

Kapacitet, pe 19 000 1200 400 250 1900 1900 175 750 25 

Antal anslutna personer 
(avrundat) 

14 100 1000 350 160 550 1580 40 450 14 

Recipient Siljan Siljan Siljan Siljan Österdalälven Orsasjön  
Vanån 

Venjanssjön Gruvbäcken 

Övriga kommentarer mottagning 
av 

externslam 
och 

enskilda 
brunnar 
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Bilaga 2 Föreningar - enskild VA försörjning 

Vatten 

Förening 2019 

 

Vattentäkt Behandling Kommentar 

Större gemensamma anläggningar (>10 m3/d eller >50 personer) 

Bonäs norra  
 

Grävda brunnar (sand) pH justering 

Sandfilter 

Nära länsväg 

Sårbar för utsläpp 

Oxberg norra Grävda och borrade brunnar Blandar vatten från två brunnar  

Oxberg södra Bergborrad brunn  Ph-justering   

Vattentäkter som försörjer kommersiella verksamheter 

Johannisholm Två bergborrade brunnar Ingen  En brunn levererar vatten till värdshus & 
camping den andra till stugbyn 
(omfattas av Livsmedelsverkets krav) 

Siljansfors Bergborrad brunn Ingen Restaurang (omfattas av 
Livsmedelsverkets krav) 

Åsengården Bergborrad brunn Ingen  Stugby och restaurang (omfattas av 
Livsmedelsverkets krav)  

Mindre gemensamma anläggningar (<10 m3/d, <50 personer) 

Berihols Uppgift saknas Uppgift saknas  

Finnbodarna Uppgift saknas Uppgift saknas  

Råbäcken, Kättbo Bergborrad brunn Ingen  

Solrejs, Sollerön Uppgift saknas Uppgift saknas  

Övre Bönsaberg Uppgift saknas Uppgift saknas  
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Avlopp 

I Mora kommun saknas uppgifter om föreningar med egen avloppsförsörjning. Det finns dock ett flertal föreningar som har eget spillvattennät med 
anslutning till kommunalt reningsverk. 
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Bilaga 3 Kemisk status 2017-2021, Mora kommun (Källa: VISS) 
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Bilaga 4 Ekologisk status 2017-2021, Mora kommun (Källa: VISS)  
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Bilaga 5 Vattenförsörjningsintresse – karta 
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Bilaga 6 Vattenskydd och möjliga tillrinningsområden – karta  
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Bilaga 7 Sammanfattning av VA-enkät 2014 – Vatten 
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Bilaga 8 Sammanfattning av VA-enkät 2014 – Avlopp 
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Bilaga 9  Underlag prioritet utbyggnad  

   
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
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Bilaga 10  Ordlista 

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

Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 

Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

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 bebyggelse, skall Kommunen: 

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

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

Moravatten AB Helägt av Mora kommun. I detta bolag ligger ägandet av VA- och 
avfallsanläggningar.  

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

Vattenskyddsområde Ett av länsstyrelse eller kommun inrättat geografiskt område till skydd för 
en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt eller möjlig framtida 
vattentäkt. Samhällsintresset att skydda dricksvattnet är högre än den 
enskildes rätt att göra vad de vill på sin mark. 

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. 

 
 
 


