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Låt skalbaggarna 
göra jobbet

Läs mer på  
www.jordbruksverket.se/rådgivningförgröning

Öka antalet nyttodjur och minska 
besprutningen.

Vill du veta hur? Boka rådgivning om förgröning. 
Våra experter vet hur du gynnar den biologiska 
mångfalden på din mark. Du betalar 30 procent 
av kostnaden.

n FAKTA: Föreningens bästa argument

4 Kommunalt avlopp är ett förlegat system, i synner
het för landsbygden.

4 Det blir onödigt dyrt för den 
enskilde fastighetsägaren.

4 Sett ur ett samhälls
perspektiv blir det mer sår
bart ju fler som kopplas in.

4 Man slår undan benen 
på väl fungerande  
vattenlednings
föreningar.

4 Politikerna som ska 
fatta beslut är inte till
räckligt väl pålästa.

Kommunalrådet:  
Lagen är stelbent
Orsas kommunalråd Mikael Thalin 
(C) hänvisar till vad han ser som 
kommunens lagstadgade plikt att 
anlägga ett VA-nät för de fem  
berörda byarna.
– Området ser ut som det 
gör och det finns en tänkt ut-
veckling med mer bebyggelse. 
Tjänstemännen i förvaltningen 
har gjort bedömningen att det 
är ett så kallat paragraf 6-områ-
de, säger Mikael Thalin.

Med detta syftar man på en 
paragraf i Lagen om allmänna 
vattentjänster som enligt kom-
munens tolkning innebär att den 
ska ordna ett VA-nät, något som 
företrädarna för Sörmedsjöns 
by förening inte håller med om.

Begäran om översyn
– Paragrafen är såvitt vi känner 
till inte juridiskt prövad. Där-
emot tycker jag att lagen som 
sådan är stelbent och jag har 
tillsammans med ett 30-tal 
andra kommunalråd skrivit 
under ett brev till regering-
en med begäran om en över-
syn, berättar Mikael Thalin.

Han tillbakavisar byfören-
ingens misstankar om att av-
sikten med utbyggnaden är att 
utöka VA-kollektivet för att ha 
råd med framtida investeringar. 
Samtidigt tycker Mikael Thalin 
att det är bra att det i linje med för-

eningens önskemål ska ske en under-
sökning av standarden på de enskilda 
avloppen i de fem byarna.

Inringda klagomål
– Jag ser fram emot den inventeringen. 

Tjänstemännen tyckte att under-
laget redan räckte och grundade 

det i första hand på 
avloppens ålder och 

antalet godkän-
nanden under 
de senaste åren. 
Det finns också 
inr ingningar 
med klagomål 

på lukt, säger 
Mikael Thalin.

Är du förvånad över 
det stora motstån-

det?
– Nej, det handlar om 

stora utgifter för den en-
skilde och föreningen har 
gjort ett fantastiskt jobb med 

sin kartläggning. Men när 
man tittar på ekonomin 
får man tänka på att  
anslutning till kommu-

nalt nät är en engångs-
kostnad medan det  
i annat fall tillkommer 

driftskostnader, säger 
Mikael Thalin.

Orsa kommuns nuvarande 
VA-plan gäller 2017–2020 och 

revideras vart fjärde år.
Göran Berglund

n FAKTA: Så säger lagtexten
I sjätte paragrafen i Lagen om allmänna vattentjänster beskrivs 
kommunens skyldigheter:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön be
höver 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, till
godoses i verksamhetsområdet genom en allmän VAanläggning.”

Dolores GavierWidén, chef på avdelningen för patologi och 
viltsjukdomar vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

n I FARTEN ...

Varför tar SVA betalt för destruktion av  
obducerade lantbruksdjur från 1 februari?

– Vi har i flera år haft en dialog med 
Gård och Djurhälsan om hur vi ska 
kunna få bättre täckning för destruk-
tion. Det här är en del av lösningen.
Hur har det gått till tidigare?

– Vi har fått statsanslag för delar av 
destruktionskostnaden i många år, 
men det räcker inte. Anslagen täcker 
bara en del av vad det kostar.
Vad har ni baserat prissättningen på?

– Priserna är baserade på våra de-
struktionskostnader och är beräknade 
efter mängden olja som går åt per kilo 
djurkropp. För att processen ska vara 
så miljövänlig som möjligt använder 
vi oss av rapsolja. Den är dyr och gör 
också förbränningen extra kostsam.
Kan det här göra att man väljer att 
 inte skicka in djur till er?

– Den möjligheten finns ju men vi 
hoppas att det inte blir så. En trolig 
effekt är att man i stället är mer nog-

grann med vilka djur man väljer att 
skicka in till oss för obduktion. Det 
är också viktigt att nämna att den nya 
avgiften enbart täcker cirka hälften av 
den faktiska kostnaden för destruk-
tion som vi har.
Hur många lantbruksdjur destrueras 
hos er?

– Vi har inte fått in siffrorna för 
2016 än men under 2015 obducerades 
60 nöt, 141 grisar, 164 får, 2 getter och 
11 alpackor.
Vart kan man vända sig för mer 
 information om den nya avgiften?

– På Gård och Djurhälsans hemsida 
finns information om priser bland 
annat. Har man frågor angående ob-
duktion och destruktion går det bra 
att kontakta SVA direkt eller gå in på 
vår hemsida.

Maria Törner 08-696 21 54
maria.torner@landlantbruk.se
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Det överhängande hotet om  
tvångsanslutning till det kommu- 
nala VA-nätet har engagerat både 
lokalbefolkning och press.

Billigare och snabbar diagnos av fotröta
n Doktorand Sara Frosth vid Statens 
veterinärmedicinska anstalt har tagit 
fram tre nya metoder för diagnostise-
ring av fotröta hos får.

Metoderna är billigare, snabbare 
och effektivare än de som tidigare an-
vänts. De förenklar även upptäckt och 

talar om hur pass sjukdomsframkal-
lande bakterien är. 

Fotröta hos får är en sjukdom med 
stor åverkan på fårnäringens ekonomi, 
i form av produktionsförluster och 
kostnader för behandling och förebyg-
gande åtgärder.  Maria Törner
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