4

DT Måndag 2 december 2019

Nyheter | 5

DT Måndag 2 december 2019

Nyheter

När polispatrullen gick in i lägenheten för att konfrontera den
knivbeväpnade mannen blev en av poliserna huggen i ena
axeln.
FOTO: STEFAN RÄMGÅRD
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efter knivattacken
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Ann-Therese Albertsson, kommundirektör i Orsa.

Åtalas för
galen färd
ÄLVDALEN En man har
åtalats misstänkt för
grovt rattfylleri och
grov vårdslöshet i trafik.
Mannen ska ha kört
motorcykel i Älvdalen
påverkad av både alkohol och droger, kört
över i fel körfält och
krockat med en bil.
Det var i augusti som mannen, som är hemmahörande
i Borlänge kommun, ska ha
kört motorcykel på Dal
gatan i centrala Älvdalen.
Enligt åtalet ska mannen ha
kört i hög hastighet, gjort
farliga omkörningar i vad
man kallar för ”en trafik
farlig miljö”.
Han ska först ha kört
motorcykeln i fel körfält och
varit nära att krocka med en
bil. Sedan ska han ha försökt
köra om en personbil och
i stället krockat med den.
Ett blodprov togs på mannen och han ska då ha haft
1,77 promille alkohol i blodet
och dessutom varit drog
påverkad.
Han åtalas därför för grov
vårdslöshet i trafik, grovt
rattfylleri och ringa narkotikabrott. Han har i förhör
erkänt de två sistnämnda
brotten men nekat till
vårdslöshet. Ett flertal vittnen ska dock kunna styrka
att mannen kört i hög hastighet och vårdslöst.

Alexander Månsson

n BRIDGE
ORSA/LÄSARTEXT Vid
bridgetävlingen med PRO
Orsa den 20 november var
medelpoängen 108.
Resultat: 1. Sune Good
– Michael Malmén, 156 p
2. Nils Eklund – Dorrith
Hultgren, 123 p 3. Elisabeth
Brun – Ulla Lund, 113 p
4. Reidun Torildsson – Lars
Heed samt Berith Blom
– Solbritt Jernberg, 108 p.

VA-upproret blir ny  nationell rörelse
Camilla Björn, miljöchef i Mora och Orsa.

Rolf Almstedt, ledamot i VA i tiden. 

ORSA – Det ska vara ordning och reda i vattenoch avloppsfrågan,
säger Rolf Almstedt,
ledamot i nya ”VA
i tiden”.
Han är en av många
bybor i södra Orsa, som
sedan flera år kämpat
för rättvis och saklig
bedömning av enskilda
avlopp.
Orsabor ifrågasätter
vem som bär ansvar
för att rätt vatten och
avlopp installeras till
rätt pris.
Hur husägare ska anlägga
sina vatten- och avlopps
anläggningar har visat sig
vara en komplicerad fråga.
Att anlägga avlopp och
vattenanläggningar kostar
mycket pengar och många
fastighetsägare känner sig

osäkra och vill göra rätt.
Att satsa på en VA-lösning
som fungerar över tid är
en av frågorna VA i tiden,
den nya nationella intresseorganisationen arbetar med,
det vill säga ge stöd till
enskilda fastighetsägare i
VA-frågor.
– Sörmedsjöns byförening
är naturligtvis en del av
organisationen, säger en av
initiativtagarna Rolf Almstedt, Orsa.
Han var en av dem som
startade nätverket VA i tiden
tillsammans med representanter från Köping och
Smedjebacken. Nätverket
har varit mycket aktivt och
bland annat uppvaktat
kommunledningen i Orsa,
berörda ministrar och Miljödepartementet samt organiserat föreläsningar i VA-frågan, möten och stormöten
i bystugan.

– Varje enskilt avlopp ska
fungera korrekt. När kommunernas miljökontor gör
besiktningar av enskilda avlopp ska det göras på saklig
grund och bevisbördan skall
ligga hos miljökontoren och
inte på den enskilde fastighetsägaren säger Rolf Almstedt, som är ledamot i den
nya styrelsen för VA i tiden.

Totalt har miljökontoret

tillsyn av cirka 2 000 avlopp
under perioden 2017–2027.
Under hösten har miljö
inspektörerna haft tillsyn
på 113 fastigheter i södra
Orsa.
Men hur tillsynen och
regelverket tillämpas vill VA
i tiden påverka. VA i tiden var
tidigare ett nätverk i Orsa.
Sedan några dagar har nätverket blivit en nationell
intresseorganisation med
samma namn.

”

Flera av oss gick
till b anken för
att undersöka om
vi skulle få lån för
att installera
kommunalt VA.
Det visade sig att
vi pensionärer inte
skulle få något
lån och därmed
i vissa fall tvingas
flytta från våra
hus.
Rolf Almstedt,
ledamot i VA i tiden.

Att privatpersoner an
lägger egna vatten- och avloppssystem är enligt VA
i tiden ofta det billigaste och
enklaste sättet att lösa VAfrågan i glesbygd.

När Orsa kommun ville
bygga kommunalt VA-nät
i södra delen av Orsa kommun visade det sig att det
skulle bli mycket dyrt för
fastighetsägarna.
– Flera av oss gick till
banken för att undersöka
om vi skulle få lån för att
installera kommunalt VA.
Det visade sig att vi pensionärer inte skulle få något
lån och därmed i vissa fall
tvingas flytta från våra hus,
berättar Rolf Almstedt.
Länsstyrelsen inrättade ett
så kallat verksamhetsområde, vilket betyder att kommunen åläggs att anlägga
kommunalt VA i ett område.

Orsa kommun överklagade länsstyrelsens beslut och
vann i mark- och miljödomstolen. Beslutet innebar att
byborna i södra Orsa själva
får ta ansvar för sina VAanläggningar.
Miljökontoret i Orsa ska
ansvara för tillsynen av de
enskilda avloppsanläggningarna.
– Någon tillsyn har inte
genomförts på åratal och
när det nu görs besiktningar av våra anläggningar ska
det göras på saklig grund.
Miljökontoren ska hjälpa
oss kostnadsfritt. Det är det
vi betalar skatt för.

Men VA i tiden ifrågasätter
om miljökontoren och miljö
nämnder i Sverige verkligen
besitter den kunskap, som
behövs för att göra rätt bedömning i VA-frågan.
– Vi har själva engagerat

experter i denna fråga och
vet att ny forskning kommer hela tiden. Dessutom
ändras reglerna snabbt. Ett
avlopp som godkändes för
något år sedan kan visa sig
inte hålla måttet när nya
regler kommer.
– Hur ska vi eller miljökontoren förhålla sig och
veta att det blir rätt? Som
det är nu vilar hela VAfrågan i Sverige på mycket
godtycklig grund.

Det som började i Orsa med

ett nätverk av bybor har
vuxit till en nationell organisation, vars mål är att
förändra VA-lagstiftningen,
förordningar och föreskrifter så att allt regelverk vilar
på saklig grund. Kravet på
miljökontoren är att de
ska bevisa om en avlopps
anläggning fungerar eller ej
och till detta krävs goda

kunskaper, anser föreningen som ska stötta enskilda
fastighetsägare i deras VAproblematik.
Kommunledningen i Orsa
och kommundirektör Ann
Therese Albertsson har också ägnat mycket tid och
engagemang i VA-frågan.

Kommundirektören hän

visar till kommunens VAplan där en utredning kring
VA-frågan i södra Orsa ingår.
– Miljöinspektörerna har
kunskap för att göra be
dömning av anläggningarna. Under tillsynen träffar
de fastighetsägarna och för
en diskussion kring bedömningen av VA-situationen,
säger kommundirektör Ann
Therese Albertsson, Orsa
kommun.
– Det gäller att hitta en bra
långsiktig lösning. Mark-

och miljödomstolen drog
tillbaka länsstyrelsens beslut om kommunalt VA i
södra Orsa. Det är bra att de
lyssnade på oss och vi lyssnar på fastighetsägarna,
säger Ann-Therese Albertsson.
– Miljöinspektörerna här
i Mora Orsa har lång er
farenhet av tillsyn och prövning av enskilda avlopp. Utvecklingen inom området
går hela tiden framåt och
därför deltar vi i fortbildning och samverkar både
i länet och nationellt. Det
finns mycket praxis och
vägledning kring enskilda
avlopp som vi är väl insatta
i, säger miljöchef Camilla
Björk.
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ÄLVDALEN Den man som
misstänks ha knivhuggit
en polis i Älvdalen har
häktats på sannolika
skäl misstänkt för mordförsök.
Själv förnekar mannen
brotten.
På söndagskvällen den 24
november blev en polis
knivhuggen vid ett ingripande i Älvdalen. En man
som ska ha hotat sin familj
med kniv gick till attack
när en polispatrull gick in
i lägenheten. I samband med
detta blev mannen skjuten
i låret av polis.
Under torsdagseftermiddagen häktades mannen på
sannolika skäl misstänkt för
mordförsök och hot mot
tjänsteman.
– Det föreligger sannolika
skäl för den misstanken.
Det är sammantagna bilder
av händelseförloppet, men
sedan kan det förändras ju
längre utredningen går,
säger åklagaren Ludmila

Pronko.
Hur mår polisen?
– Det är stabilt, det är inte
livshotande. Skadan togs
omhand av vården.
Den misstänkte fördes
i ambulans till sjukhus. Det
aktuella skadeläget har
Ludmila Pronko ingen information om. Mannen har
dock överlämnats till psykiatrisk vård.
– Det har med hans måen-

”

Det ska hållas flera
förhör och göras en
sammanställning
av den tekniska
utredningen.
Ludmila Pronko

de att göra, säger Ludmila
Pronko, som inte vill gå in
närmare på mannens hälsotillstånd.
Under häktningsförhandlingen beslutade tingsrätten
att mannen ska genomgå en
så kallad paragraf 7-undersökning – en första undersökning för att se om det
finns behov av att gå vidare
med en rättspsykiatrisk
undersökning.

Mannen är även misstänkt
för olaga hot, ringa narkotikabrott och skadegörelse.
– Vi har hållit flera förhör
och gjort en teknisk undersökning, och det ska hållas
flera förhör och göras en
sammanställning av den
tekniska utredningen, säger
Ludmila Pronko om det
fortsatta arbetet.
Åtal mot mannen ska vara
väckt senast den 12 december.

Alexander Månsson
Olle Liljeblad

Julmusiken anses vara
ett arbetsmiljöproblem
DALARNA Hälften av

butikernas skydds
ombud anser att jul
musiken är mer påfrestande än musik under
resten av året.
Det visar en undersökning från fackförbundet
Handels.
Undersökningen visar att
musik kan ha negativ effekt
på de anställdas arbetsmiljö
om det saknas delaktighet
och musiken brister i kvalité
och variation. Julmusiken
anses vara i många fall mindre omväxlande och skapa
mer arbetsmiljöproblem än
musik andra delar av året.

”Att julmusiken är mindre omväxlande och att
personalen inte har inflytande över den blir ett
arbetsmiljöproblem. Musiken finns bara där, att stå ut
med under hela arbets
dagen i en redan stressig
julhandel”, säger Stefan
Carlén, chefsekonom på
Handels och författare till
rapporten, i ett pressmeddelande.
Hälften av butikernas
skyddsombud ser julmusiken som en större påfrestning på arbetsmiljön jämfört med 40 procent för de
butiksanställda.

Johanni Sandén

