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1

Allmänna
a uppgifter

1.1

Administra
ativa uppgiffter
Beslutsgiva
ande
myndighet

Mora kkommun

Tillsynsmyn
ndighet

Mora kkommun

Kontaktperrson vid
Tillsynsmyn
ndigheten

Annica
a Edström

Plats
Del av Örjastäppan
Ö
indu
ustriområde
Mora kom
mmun
Utmeland 557:1 m.fl.
Mora kom
mmun

Platsnamn
Kommun
Fastighetsbetteckning
Fastighetsäga
are

2

Verksamh
hetsbeskriv
vning
Örjastäppa
an industriom
mråde, beläge
et ca 2,5 km utanför Mora
a centrum, pplaneras att
utvidgas fö
ör att omfatta fastighetern
na Utmeland 557:1 m.fl. åt
å sydost, se bilaga 1. To
otalt
utgör utvidg
gningen 53 ha
h varav 24 h
ha kommer att
a utgöras av
v industrimarrk. Övrig mark är
naturmark, se bilaga 2. Av industrim
marken komm
mer max. 20 % att få bebbyggas. Övrig
g yta
blir hårdgjo
ord.
Det nya ind
dustriområde
et är indelat i olika delområden beroende på avrinnning. Det är
endast den
n södra delen
n av områdett som omfatttas av kontro
ollprogrammeet p.g.a. att
dagvattnet från detta om
mråde mynn ar i Missbäcken, se bilag
ga 2. Avrinninngens riktnin
ng
symboliserras med pilarr i bilagan. Tvvå diken kom
mmer att anlä
äggas på östtra respektive
e
västra sida
an av de hård
dgjorda ytorn
na. En dagva
attendamm planeras evenntuellt att
anläggas i områdets sö
ödra spets in nan vattnet kommer
k
att le
edas vidare till Missbäck
ken
som har sittt utflöde i Siljan.
Väster om Sollerövägen på fastighe
eten Utmelan
nd 557:6 byg
ggs för närvaarande en
gscentral (ÅV
VC).
återvinning
Bostadsbebyggelse förrekommer bå
åde norr, öste
er och söderr om industrioområdet.
Närmaste bostadsbeby
b
yggelse ligge
er i öster i bos
stadsområde
et Yvraden. A
Avståndet ärr
ca 400-500
0 m.
Vilka typer av verksamh
heter som ko
ommer att etableras på in
ndustriområddet är i dagsläget
inte känt.
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3

Förutsättningar

3.1

ogram för ÅVC:n
Å
Kontrollpro
Föreliggand
de kontrollprrogram är up
pplagt så att en
e samordning kan görass med befintligt
kontrollprog
gram för återrvinningscen
ntralen (ÅVC:n)1. Tidpunk
kterna för proovtagning förreslås
vara desam
mma. Även parametrarna
p
a föreslås vara desamma
a med undan tag för att PC
CB
eventuellt ska
s provtas vid
v ÅVC:n.

3.2

Recipiente
en Missbäcken
Missbäcken är ett skyddsvärt vatten
ndrag i områ
ådet och i Mo
ora kommun. Bäcken rinn
ner ut
i Åmåsäng vid badplats
sen i Siljan. M
Missbäcken finns
f
ej med som statuskklassat vatten
ndrag
i databasen
n VISS (Vatte
enInformatio
onsSystem i Sverige),
S
me
en är ett skydddsvärt vatte
endrag
i området och
o Mora kom
mmun. Teore
etiskt sett kan Siljansöringen vandra uupp i bäcken
n för
2
att leka vilkket medför ettt fiskebiolog iskt intresse . Missbäcke
en mynnar i S
Siljan som i VISS
V
är statuskla
assat till god kemisk statu
us. Siljan har inga specifika riktvärdenn enligt
kommunekkolog Olle By
ylander och m
miljöinspektö
ör Annica Eds
ström, Mora kommun.
Innan etableringen av ÅVC:n
Å
påbörrjades har Sw
weco tagit prrov på vattneet i Missbäcken
både uppsttröms och ne
edströms den
n då planera
ade anläggnin
ngen. Resulttaten av
provtagning
gen presente
erades i ett P
PM daterat 2011-12-16. Resultaten
R
viisade att förh
höjda
halter av zink förekomm
mer både upp
pströms (2 ggr riktvärdet) och nedströöms (1,2 ggrr
riktvärdet). Ytterligare provtagning
p
i Missbäcken
n kommer attt utföras inom
m ramen för
kontrollprog
grammet för ÅVC:n.

3.3

Riktvärden
n
Samma riktvärden för bedömning
b
a
av dagvattenp
påverkan på recipienten föreslås som
m
gäller för ÅVC:n.
Å
Föreslagna riktvärrden (RV) ha
ar tagits fram med stöd avv riktvärden från
f
Stockholmss regionala dagvattennät
d
tverk3 samt miljökvalitets
m
normer för pprioriterade ämnen
enligt EU:ss vattendirekttiv. Stockholm
ms riktvärden styrs av va
ar i recipienteens
avrinningso
område dagv
vattenutsläpp
pet sker varfö
ör det i tabell 1 anges ettt intervall.
Tabell 1. Föreslagna riktvä
ärden (RV) fö r utbyggnad av
a Örjastäppan
n industriområåde.

Ämne

Före
eslagna RV (µg/l)

Sth
hlm RV (µg/ll)

Vattend
direktiv RV (µg/l)
(

Arsenik (Ass)

15*

-

-

Kadmium (Cd)
(

0,5

0,4
4-0,5

0,45

Krom (Cr)

15

10--25

-

1

Mora kom
mmun. Återvinningscentra
al Mora. Kon
ntrollprogram dagvattenprrovtagning.
Uppdragsn
nummer 1520
0512000. 20 11-11-17.
2
Via mail 2013-02-05
2
från kommun
nekolog Olle Bylander.
3
Förslag till riktvärden för
f dagvatten
nutsläpp. Re
egionala dagv
vattennätverrket i Stockho
olms
län. Riktvärrdesgruppen
n. Regionplan
ne- och trafik
kkontoret Sto
ockholms länns landsting,
februari 2009.
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Ämne

Före
eslagna RV (µg/l)

Sth
hlm RV (µg/ll)

Vattend
direktiv RV (µg/l)
(

Koppar (Cu
u)

30

18--40

-

Kvicksilver (Hg)

0,07
7

0,0
03-0,1

0,05

Nickel (Ni)

30

15--30

20

Bly (Pb)

10

8-1
15

7,2

Zink (Zn)

90*

75--150

-

Fosfor (Pto
ot)

175

160
0-250

-

Kväve (Nto
ot)

2,5 (mg/l)
(

2,0
0-3,5 (mg/l)

-

Oljeindex

0,7 (mg/l)
(

0,4
4-1 (mg/l)

-

*Riktvärdett för zink avs
seende ÅVC::n ska faststä
ällas när anlä
äggningen haar varit i driftt i fem
år i samban
nd med revid
dering av kon
ntrollprogram
mmet. Förslag
gsvis justeraas då även
riktvärdet fö
ör zink i föreliggande kon
ntrollprogram
m.

4

Dagvatten
nkontroll

4.1

Provtagnin
ng
Föreslagen
n kontroll av dagvatten
d
frå
ån industriom
mrådet inneb
bär två mätninngar per år från
f
det att verkksamhet har etablerats. P
Provtagning utförs
u
förslag
gsvis i utlopppet av den
planerade dagvattenda
d
ammen i områ
rådets södra spets, se bilaga 2. I det ffall resultatett visar
låga halter bedöms inte
e någon ytterrligare provta
agningspunkt vara nödväändig. Skulle
a kan provtag
gning utföras i tillflödena ttill
däremot förhöjda halterr förekomma
dagvattend
dammen för att
a utreda ino
om vilken del av industrio
området som
m de förhöjda
a
halterna hä
ärstammar frå
ån.
Mätningarn
na utförs före
eträdesvis un
nder snösmä
ältningen und
der mars/apriil samt i samband
med höstre
egn i september/oktober. Utöver dess
sa momentan
na provtagninngar föreslås
s
provtagning
g av dagvattnet med passsiva provtag
gare vart femte år, över een längre perriod,
för att säke
erställa diffus
sa emissione
er från industriområdet.

4.2

Parametra
ar
Dagvattnett analyseras förslagsvis a
avseende me
etaller (As, Cd,
C Cr, Cu, H
Hg, Ni, Pb, Zn
n),
fosfor, kvävve, oljeindex och kondukktivitet.
Då det inte
e är känt vilka
a verksamhe
eter som kom
mmer att etab
bleras inom inndustriområd
det
kan parame
etrarna komm
ma att ändra
as efterhand.
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4.3

Dokumenttation och rapportering
g
Resultaten av analyserrna ska doku menteras oc
ch utvärderas
s. Vid eventuuella halter över
ö
föreslagna riktvärden ska det rappo
orteras till tills
synsmyndigh
heten för vidaare uppföljnin
ng
och åtgärde
er.

4.4

Utvärderin
ng
Då provtag
gning har utfö
örts under fe m år bör en utvärdering göras
g
av proogrammets
omfattning både avseende provtagn
ningsfrekven
ns, val av parrametrar ochh
gspunkter.
provtagning

Sweco Envvironment AB
B
Falun

Malin Örne
e

La
ars Tigerströöm
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