AKTUELLT
2013-02-13
Möte med Tansbo Chefen för miljöenheten
Tisd 5 feb kl 12.00
Närvarande Stefan Tansbo , chef miljöenheten och Therese Karlsson, ansvarig för vattenverksamhet.
Robert Klarqvist och Pär Allanson
Mycket positivt möte med diskussion om möjligheten att återskapa Falun till en sjöstad.
Stefan klargjorde till att börja med , det som vi tidigare konstaterat, att naturvårdsverket och
länsstyrelsen inte tror på att
klassa Tisken som ett mljöprojekt för att på så sätt tillskapa medel till reningsåtgärder.
Man anser att tungmetallerna i Tisken gör minst skada om de får ligga kvar.
Vi diskuterade de åtgärder som under tidigare år varit aktuella och som nogsamt utrett av GVT , Bo
Ledin i Falun.
Dessa åtgärder med muddring och flytt av muddermassor är mycket kostsamma och därför svåra att
få finansierade.
Tisken har stora värden för Faluns attraktion och skall därför ses som en stadsplanefråga för Falu
kommun att driva.
Robert redogjorde för det reningsprojekt som lyckosamt utförts i Finland, Grankulla stad och deras
näst intill identiska situation med sjön Gallträsk.
Rening och muddring av massorna i sjön har genomfört till en bråkdel av de kostnader som
beräknats för Tisken, 850.000EU
En ny teknik har använts som går ut på att filtrera, rena och torka muddermassorna i speciella och
stora sovsäcksliknande tuber.
När muddermassorna har fått passera och renats genom dessa tuber så får de torka på plats och en
lämplig torkplats är på den nyligen sanerade gasverkstomten. Genom detta så slipper vi även

transportkostnaden.
Den torkade massan är sedan ren och kan nyttjas som fyllnadsmassa, ex till en liten del av Tiskens
södra del.
Tiskens vänförenings mål är att Falun skall nyttja vattnets dragningskraft och vår vilja är nu att Falun
skall ta kontakt med Grankulla för att samla fakta för att snarast fatta beslut gå vidare med renovering
av sjön Tisken.
/Länsstyrelsen miljöenheten

