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§ 8 Dnr: 2021-168-N 04 

 

Yttrande i mål M 7579-20, ansökan om vattenuttag ur Östra 
Rädsjön och utökad magasinsvolym i Grönklitt, Orsa 
kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar följande: 

1. Mora Orsa miljönämnd har inte några invändningar mot planerat utökat 
vattenuttag ur Östra Rädsjön och utökad magasinsvolym i Grönklitt. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Grönklittsgruppen AB ansökt om 

vattenuttag ur Östra Rädsjön och utökad magasinvolym, Orsa kommun. Verksamheten 

uppges beröra fastigheterna Orsa 1:7, Bäcka 1:4 och Hansjö 135:68. En 

miljökonsekvensbeskrivning har getts in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-03-01 

Ansökan om vattenverksamhet, 2021-02-10 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta följande: 

1. Mora Orsa miljönämnd har inte några invändningar mot planerat utökat 
vattenuttag ur Östra Rädsjön och utökad magasinsvolym i Grönklitt. 

 

Sändlista 
Mark- och miljödomstolen 
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§ 9 Dnr: 2019-1672-M02 

 

Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, 
AB Igrene, Utmeland 557:4, Mora kommun 
Länsstyrelsen Dalarnas Dnr 551-133314-2019 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att framföra följande synpunkter 

Tillåtlighet och lokalisering 

1. Att utvinning och användning av naturgas inte ligger i linje med miljöbalkens 

portalparagraf, de nationella klimatmålen och att anläggningen är en så kallad 

Seveso-anläggning (risk för allvarlig kemikalieolycka) är faktorer som gör att 

nämnden bedömer att tillåtligheten och lokaliseringen inte är lämplig. Det är 

dessutom många delar i ansökan som är svåra att bedöma då val av teknik, 

metoder med mera ska bestämmas i samband med detaljprojekteringen. 

Mora Orsa miljönämnd anser att utvinning av naturgas som är en fossil 

energikälla inte är förenligt med de nationella målen och miljöbalkens 

portalparagraf. Sverige har ett långsiktigt klimatmål som innebär att Sverige 

inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. 

 

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling så att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 

miljö. Hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att ett 

kretslopp uppnås. I hänsynsreglerna i andra kapitlet anges även att i första 

hand förnybara energikällor ska användas. 

 

2. Anläggningen ligger i ett industriområde på en fastighet som saknar detaljplan. 

Industriområdet i övrigt är delvis detaljplanelagt. Efter samråd med 

Stadsbyggnadskontoret framkommer att produktionsanläggningen omfattas av 

bygglovsplikt. Verksamheten omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. En sådan anläggning 

kräver typiskt sett detaljplaneläggning enligt plan och bygglagen. 

 

3. Vid prövningen är det mycket viktigt att säkerställa tillräckliga 

säkerhetsavstånd till närliggande industrier, verksamheter, naturreservat och 

bostäder. 

Begränsningar och villkor 

4. Miljönämnden anser att tillståndet ska tidsbegränsas. Dels för att det finns 

teknik och metoder som inte bestämts i ansökan utan där valen ska göras i 

samband med detaljprojektering och efter utredning. Dels för att den planerade 
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verksamheten strider mot miljöbalkens portalparagraf samt de nationella 

klimatmålen. 

 

5. Hittills har AB Igrene anmält djupborrning av fem produktionsbrunnar till 

miljönämnden varav fyra av dessa planeras ingå i den sökta verksamheten. 

 

6. I dagsläget finns en brunn (PB1) där de gasförande porerna har slammat igen, 

en konstaterat gasförande brunn (PB2) där tester genomförs samt en brunn där 

önskat djup ännu inte uppnåtts (PB4). I ansökan uppger AB Igrene att det 

krävs upp till sex gasförande produktionsbrunnar för att verksamheten ska bli 

kommersiell Ytterligare en brunn (PB5) finns med i tillståndsprövningen där 

lokaliseringen är bestämd men borrning inte är påbörjad. 

 

7. Förslag på ytterligare två produktionsbrunnar finns angivna i ansökan, figur 5, 

Layoutkoncept för anläggningen. Om lokaliseringen för dessa 

produktionsbrunnar inte är helt fastställd i samband med prövningen samt om 

ytterligare brunnar ska anläggas bör det finnas med i tillståndsbeslutet 

och/eller villkoren att företaget ska samråda med tillsynsmyndigheten innan 

nya borrhål påbörjas. 

 

8. För att få igång gasflödet i produktionsbrunn, PB1, har miljönämnden tidigare 

fått uppgifter om att brunnen behöver aktiveras samt att aktiveringen kan ske 

med en metod där saltsyra används eller med sprängning. Detta finns inte 

omnämnt i tillståndsansökan. Nämnden bedömer att om en aktivering av PB1 

med ovanstående metoder blir aktuell ska det prövas separat som en ändring av 

tillståndet. 

 

9. Tillståndet bör vara förenat med villkor med begränsningsvärden för utsläpp av 

processvatten eftersom det finns förhöjda halter av arsenik och vissa metaller. 

Begränsningsvärdena bör gälla oavsett om processvattnet släpps ut i Missbäck 

eller om det släpps ut direkt i Siljan. Även utsläppet av metanhydratinhibitor 

(glykol eller annat ämne) bör omfattas av begränsning. Även om föroreningar i 

processvattnet inte förväntas överstiga MKN ska det inte heller leda till en 

försämring av vattenkvaliteten i recipienten. 

 

10. Ett eventuellt utredningsvillkor och prövotidsvillkor bör prövas och beslutas av 

tillståndsmyndigheten efter utredningstiden. 

 

11. Tillståndet bör förenas med villkor kring hur företaget ska arbeta med 

energihushållning och i första hand använda förnybara energikällor enligt 

hänsynsreglerna, § 5 i miljöbalkens andra kapitel. 

 

12. Om dagvattenanläggningen samt utsläpp av det renade processvattnet ska 

anslutas till Missbäck är det viktigt att flöden och fördröjnings anläggningar 

dimensioneras till flöden som Missbäck kan tåla utan problem med erosion 

eller översvämningar. 
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13. Tillståndet bör förenas med villkor om att området ska återställas efter avslutad 

verksamhet samt att en plan för återställningen ska lämnas in till 

tillsynsmyndigheten i god tid innan avslutandet. 

 

14. Eftersom det råder osäkerhet kring om påbörjade och planerade 

produktionsbrunnar kommer att ge tillräckligt med gas för att verksamheten 

ska bli kommersiell är det viktigt, om tillstånd för verksamheten medges, att 

företaget kan ställa säkerhet för återställandet. 

 

15. I ansökan nämns en biogasanläggning samt framtida vätgasproduktion. Om 

något av detta skulle bli aktuellt ska det prövas separat. 

Sammanfattning av ärendet 
AB Igrene har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna ansökt om 

tillstånd enligt miljöbalken för utvinning och bearbetning av naturgas i Mora kommun. 

Mora Orsa miljönämnd har fått tillståndsansökan med tillhörande underlag för 

möjlighet att lämna synpunkter innan beslut fattas. 

AB Igrene planerar en anläggning för utvinning av naturgas, avvattning och 

förvätskning av utvunnen naturgas samt utlastning med lastbil för vidare transport till 

kunder i regionen. 

Den hanterade volymen av naturgas (LNG) vid anläggningen beräknas bli maximalt 

50 000 ton/år. Lagringsvolymen beräknas uppgå till 400 ton. 

Den planerade verksamheten omfattas av den högre kravnivån Seveso-lagstiftningen 

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor. 

Syftet med remissen är att lämna en bedömning av verksamhetens tillåtlighet, svara på 

frågan om lokaliseringens lämplighet samt vilka villkor eller begränsningar som 

verksamheten bör ha. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-03-08 

Ansökan om tillstånd, utdrag från länsstyrelsen remiss, 2021-02-10 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att framföra följande synpunkter 

Sändlista 
Länsstyrelsen Dalarna  
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§ 10 Dnr:2020-240-N04 

 

Yttrande i mål M 6346-20, omprövning av villkor avseende 
fiskutsättningar enligt MB 24:13, Mora och Orsa kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter. 

1. Mora Orsa miljönämnd ställer sig positiva till en förändring av de i domarna 
otidsenliga fiskutsättningarna. 
 

2. Mora Orsa miljönämnd vill även framföra att om domstolen tillstyrker 
sökandes yrkande om fiskeavgift 6:5 är det viktigt att avgiften medger åtgärder 
i vattenområdet inte bara den i domen utpekade sjön. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Dalälvens vattenregleringsföretag har ansökt om omprövning av villkor avseende 

fiskutsättningar enligt MB 24:13. När domarna upprättades var synen en annan på den 

påverkan regleringen innebar samt vilken kompensation som skulle göras. Regleringen 

innebar att fisket försämrades och kompensation i domarna blev många gånger genom 

utsättning av sik som var en viktig matfisk. Idag är synen på fiskevård annorlunda man 

gör i större utsträckning åtgärder för att förbättra vattnens biologiska och ekologiska 

funktion. I mora berörs Venjanssjön och för orsa, Skattungsjön och Ämåsjön. 

Motivering 
En förändring av villkoren i domarna är positivt då det medger möjlighet till flexiblare 

åtgärder som kompensation för regleringen. Det kan fortsatt handla om utsättningar av 

annan typ men även biotopvård eller andra typer av fiskevård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-03-08 

Förslag till beslut 
Miljökontoret föreslår nämnden besluta att lämna följande synpunkter. 

1. Mora Orsa miljönämnd ställer sig positiva till en förändring av de i domarna 
otidsenliga fiskutsättningarna. 

2. Mora Orsa miljönämnd vill även framföra att om domstolen tillstyrker 
sökandes yrkande om fiskeavgift 6:5. Är det viktigt att avgiften medger åtgärder 
i vattenområdet inte bara den i domen utpekade sjön. 
 

Sändlista 
Mark- och miljödomstolen 
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§ 11  

 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2020-02-01 till och med 2020-03-08 

redovisas. 
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§ 12  

 

Informationsärenden  

1.   Inför beslut om mål och budget. 

Information och diskussion kring mål och budget för 2022.  

Miljöchefen tar fram underlag inför nästa sammanträde.  

  

2. Ekonomisk uppföljning. 

Miljöchefen informerar om det ekonomiska läget vilket följer budget.  

Regeringen har gett besked om bidrag för trängseltillsyn under 2021. 

   

3. Gemensam förvaltning miljö och bygg.  

Aktuell information om sammanslagningen. 

  

    

    

 

 

 


