
Den 5 maj fick Siljan Schakt 
tillstånd av länsstyrelsen att 
öppna bergtäkt på Bjusber-
get i Bjus. Senaste dagen för 
sakägare att eventuellt överkl-
aga detta beslut var den 8 juni.

Fyra timmar efter planerad 
start den dagen fick Janne Ar-
nesson, VD, beskedet att en 
överklagan blivit inskickad i 
sista stund.

– Överklagan saknar sub-
stnas, men vi får likväl inte 
starta verksamheten innan 
det här är utrett, säger Janne.

Målsägaren Anders Carlborg äger 
en fastighet i Hansjö cirka tre ki-
lometer söder om platsen för den 
tilltänkta bergtäkten.

 Carlborg menar i första delen 
av sin överklagan att vatten kom-
mer att rinna från bergtäkten till 
Hansjö Vattens borrhål. Detta 
är motsatt vad Jan-Olof Arnbom 
på Sveriges Geologiska Under-
sökning tidigare fastslagit i en 
utförlig hydrogeologisk under-
sökning.

Bergtäkt försenad
Siljan Schakts tillstånd att anlägga en bergtäkt på Bjus-
berget överklagat
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“Överklagan saknar substans, men vi 
får likväl inte starta verksamheten”

inte är om beslutet blir till vår 
fördel, utan helt enkelt när, säger 
Janne Arnesson.

Åtgärder
Janne Arnesson började omedel-
bart med arbetet att snabba upp 
processen och har argumenterat 
Siljan Schakts ärende i ett flertal 
brev till både Anders Carlborg och 
Miljö  dom stolen. Han har också 
anlitat advokatfirman Sylwan & 
Fenger-Krog som ombud i hän-
delse av en lång process.

Funderingar?

Sysselsättning
Arbets ledningen har arbetat hårt 
för att uppehålla syssel sättningen 
på företaget trots den ändrade 
planeringen. Den största delen av 
personalen som var inplanerad att 
arbeta med täkten har genom kon-
ster och knep fått andra upp gifter.

Våra utsikter
Det finns inget som tyder på 
att Siljan Schakts tillstånd inte 
skulle vinna laga kraft och hindra 
verksamheten från att starta.
– Jag är övertygad om att frågan 

Vidare uttrycker Anders Carl-
borg missnöje över standarden och 
belastningen på allmän väg 1000, 
över vilken vägverket, och inte Sil-
jan Schakt, ansvarar.

– Orsa Kommun har pratat 
med Vägverket om en upprust-
ning av vägen, säger Ola Gran-
holm, näringslivschef på Orsa 
kommun.

– De ska göra en förstudie för 
att se hur och när vägen kan rus-
tas.

Carlborg avslutar med att före-
slå att sprängningen i täkten istäl-
let ska ske med knall gas bläster   – 
en teknik som kallas “gammal” i  
Villkor och möjligheter för kemisk 
storindustri i Sverige, publicerad 
år 1908 – och att en linbana ska 
byggas mellan bergtäkten och 
riksväg E45.

– Dessa förslag löser helt de 
problem jag nämnt ovan, skriver 
han.

 Vilka miljökonsekvenser detta 
skulle ha i sin tur går Carlborg 
inte in på. Tidsram

Det är svårt att få någon säker 
hand läggnings tid på mål i miljö-
domstolen, men målet gick till 
en domare redan vecka 28. Dom-
stolen vill dock inte kommentera 
pågående mål.
 Bästa förhoppningen för ett 
snabbt avgörande ligger i dom-
stolens bedömning om Anders 
Carlborg är sak ägare, det vill 
säga om han är tillräckligt berörd 
av bergtäkten för att ha rätt att 
överklaga.

Möjligheten att denna bedömn-
ing skulle göras innan semestern 
försvann dock när Carlborg ansök-
te om att komplettera sin överkla-
gan tre veckor efter inlämnandet, 
efter vilket miljödomstolen valde 
att avvakta.

Om miljödomstolen godtar 
Carlborg som sakägare och pro-
cessen fortskrider blir det ännu 
svårare att förutsäga handläggn-
ingstiden.

– Jag tror att vi kan få ett 
avgörande så snart som inom en 
månad, men i absolut värsta fall 
kan det ta upp till tre år.
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Den 18 maj 2009 invigdes världens 
största isbjörnspark i Orsa 
Grönklitt. Siljan Schakt har till-
sammans med Nils Skoglund AB 
ansvarat för byggnationen, och 
resultatet väcker häpnad. När-
varande imponerades av en 41000 
kvadratmeter stor anläggning, 
med vidsträckta och djupa badom-
råden, egen snökanonanläggning, 
fiskeplats och idebyggnader. För 
besökare finns utställningslokaler 
och informationsplatser samt en 
amfiteater som överskådar anläg-
gningen. 

Det var under våren 2008 som Siljan 
Schakt påbörjade sitt arbete med anläg-
gningen på uppdrag av Orsa Grönklitt. 
Avsikten var att bygga en anläggning 
att räkna som en av de mest funktio-
nella i världen och ett föredöme för an-
dra, och nu står den alltså färdig.

– Vi har lyssnat på experter från 
hela världen och gjort en lista på hur 
deras drömpark för isbjörnar skulle se 
ut. Det blev Polar World, säger Torb-
jörn Wallin, VD på Orsa Grönklitt.

För isbjörnarnas bästa
Polar World ska sprida kunskap om 
is björnen och dess levnadsvillkor, och 
dess utom agera avels anläggning. På 
grund av klimatförändringen med 
mindre is och sämre tillgång till jakt-

marker är isbjörnen idag en hotad art 
och anläggningar som denna är vikti-
gare än någonsin. En dag kan det vara 
nödvändigt att plantera ut isbjörnar, 
och då ska Polar World vara en viktig 
resurs, tack vare dess satsning på en 
hög levnadskvalitet för isbjörnarna och 
en stark genetisk variation.

Ett väl utfört arbete
Kenneth Ekvall, zoolog på Orsa 
Grönklitt säger att den nya miljön för 
parkens isbjörnar är en stor förbättring 
gentemot de anläggningar de kommer 
ifrån, och ger ett gott betyg för Siljan 
Schakts insats i att efterlikna isbjörn-
ens naturliga miljö.

– Det här är utan tvekan en av de 
finaste isbjörnsparkerna som någonsin 
har byggts, säger han och ger särskild 
eloge för dammarna i anläggningen.

– De är verkligen stora och variabla, 
och isbjörnarna älskar att simma i dem.

Även Torbjörn Wallin visar sin 
belåtenhet.

– Vi är givetvis jättenöjda med resul-
tatet, säger han.

Den goda responsen ser Janne Arnes-
son, VD på Siljan Schakt, som mycket 
bra marknadsföring och ett bevis för 
kompetennsen hos de som arbetat där.

– Detta är ett riktigt “reklamjobb” 
som vi kommer att kunna visa upp med 
stolthet i år framöver!

Polar World igång

Janne Arnesson, 
VD, Siljan Schakt

Siljan Schakt färdiga i isbjörnsparken – invigd av Orsa Grönklitt

Siljan Schakt var med och grundade 
Grönklittsbostäder AB år 2005 och 
sedan dess har fyra hus innehål-
lande exklusiva lägenheter byggts på 
Grönklitt. Företaget har utvecklats 
snabbt och redovisade cirka en halv 
miljon kronor i vinst förra året.

Nu investerar Grönklittsbostäder i 
två nya hus, och Siljan Schakt satte 
igång med markarbeterna vecka 28.

– Med tanke på att de tidigare 
byggena gått med vinst och att Orsa 
Grönklitt har varit fullbelagt de sen-
aste två säsongerna, tror jag att detta 
är en sund investering, säger Janne 
Arnesson.

Siljan Schakt äger tio procent i 
Grönklitts bostäder.

Två nya hus åt Grönklittsbostäder

“Vi är givetvis jättenöjda 
med resultatet!”

 – Torbjörn Wallin, VD Orsa Grönklitt

Isbjörnen Wilbärr leker glatt i sitt nya hem. Foto: Anders Björklund
www.orsagronklitt.se

“Utan tvekan en av de 
finaste is björns parkerna 
som någonsin byggts!”

 – Kenneth Ekvall, zoolog, Orsa Grönklitt

“Ett riktigt reklamjobb 
som vi kommer att kunna 
visa upp med stolthet”

 – Jan Arnesson, VD, Siljan Schakt

Jag skulle trots allt negativt som 
konjunkturen och den fördröjda up-
pstarten av bergtäkten innebär vilja 
fokusera på allt det positiva som 
trots allt hela tiden händer runt oss 
alla i företaget. 

Mycket positivt är att vi när “krutröken 
har lagt sig kommer att ha tillgång till 
en bergtäkt i Orsa. En bergtäkt med hög-
kvalitativt berg och ett centralt läge.

Mycket positivt är att vi under våren 
tillsammans, via ett samarbetsavtal, 
med Skanska-företaget, Grus & Betong 
i Norrland AB, sökt och erhållit ett nytt 
täkttillstånd i vår grusgrop i Årsunda. 
Tillståndet innefattar totalt 900 000 ton 
varav vår del uppgår till 450 000 ton. Det 
bör noteras att det idag är mycket svårt 
att få täkttillstånd i naturgrustäkter 
och vi har trots detta lyckats erhålla ett 
nytt och stort tillstånd. Vi skall också de 
närmaste åren satsa mer på våra täkter 
vilket med all sannolikhet kommer att 
vara en god affär. Bara avtalet med Grus 
& Betong i sig är en mycket god affär. 

Mycket positivt är också att vi vunnit 
upphandlingen om Mora Vattens års-
maskin, en hjulgrävmaskin (Komatsu 
PW 140) med Richard Forsgren som 
förare. Detta ger oss ett avtal som löper 
under tiden 2009-08-15 till och med 

2011-04-01 med möjlighet för beställaren 
att förlänga avtalet med 1 + 1 år. Om vi 
sköter oss och allt går bra så har vi alltså 
en order omfattande drygt 3,5 år.

Mycket positivt är också att plan B, gäl-
lande försäljning av asfaltmaterial till 
Sandahls för sommarens beläggning 
av väg 45 Orsa-Emådalen samt vägen 
Heden-Skattungbyn, verkar fungera. Vi 
kommer att krossa materialet i vår grus-
grop i Bjus och asfaltverket kommer att 
ställas upp i omedelbar anslutning till 
grusgropen.

Mycket positivt är också att vi i sam-
band med försäljning av asfaltmaterialet 
till Sandahls hyrde ut  ett asfaltekipage 
över säsongen till samma kund. Last-
bilen körs av Bengt Lundkvist och kun-
den är mycket nöjd med Bengts insats. 
Förhoppningsvis kan även detta utveck-
las till en årligen återkommande order.

Mycket positivt är också utvecklingen 
av den investering vi gjorde i vintras 
avseende Siljanområdets modernaste 
betongbil. Beställaren Swerock, på bet-
ongstationen i Mora, är mycket nöjd med 
hela ekipaget, det vill säga vår betongbil 
och föraren Patrik Jonsson. Här löper 
avtalet till och med 2014-12-31 med möj-
lighet till årsvisa förlängningar.

Mycket positivt är det också att vi alla ge-
mensamt i stort sett lyckats parera sys-
selsättningseffekterna av den fördröjda 
starten av bergtäkten genom att vi erhål-
lit många nya uppdrag. Uppdragen har 
i många fall varit små men många små 
uppdrag innebär också en hel del arbete. 
Positivt är också att vi erhållit flertalet 
arbeten enbart på vårt renommé.

Mycket positivt är också att vi har bör-
jat omprojektering på vårt uppdrag vid 
Weddesågen i Blyberg. Sannolikheten 
för en byggstart i höst har därmed ökat.

Mycket positivt är även gensvaret på 
vårt arbete med isbjörnsanläggningen 
Polar World i Grönklitt. Ett arbete som 
vi kan använda som reklamobjekt i mån-
ga år framåt.

Till sist, Tack alla 
medarbetare för 
alla positiva ar-
betsinsatser och 
positiva omdömen 
som Ni genom Er 
insats skapar på 
marknaden. Det är 
tack vare Er som 
mycket, trots allt, 
är positivt!

Mycket positivt
Janne Arnesson upprepar ett ord som inte är förunnat alla företag

Klippformationerna i den 
nya anläggningen ör be-
tryggande naturliga.
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Jag tycker egentligen att proce-
duren med tillståndshanteringen 
enligt miljöbalken runt ett öpp-
nande av en bergtäkt är riktig och 
väl genomtänkt av lagstiftaren. Det 
är dock omöjligt för lagstiftaren att i 
förväg ta hänsyn till tyckanden som 
inte är förankrade i verkligheten.

Tyckanden som att vi skall använda 
knallgasbläster eller bygga en linbana.

Tyckanden som hävdar att bergtäk-
ten i motsats till SGU:s yttrande skulle 
kunna förstöra Hansjö Vattenförenings 
vattentäkt.

Tyckanden som går ut på att vibra-
tionerna då vi spränger i bergtäkten i 
Bjusberget skulle kunna förstöra pump-
arna i Hansjö vattens borrhål ca 1,5 km 
bort. (Som parentes kan nämnas att när 
man spränger berg inom stadsplanerat 
område måste man göra vibrationsmät-
ningar på närliggande hus om de ligger 
inom 50 m från sprängplatsen, annars 
inte.)

Tyckanden som att det är omöjligt att 
rusta väg 1000 för att ridhuset ligger för 
nära. 

Tyckanden som att det är oetiskt att 
ta vatten ur kommunens vattenkälla vid 
Boggas för att det ligger för nära kyrk-
ogården. Alla dessa tyckanden har en 
sak gemensamt, de saknar substans, och 
är omöjliga för lagstiftaren att i förväg ta 
hänsyn till.

Samtidigt så har alla männis-
kors åsikter och tyckanden betydelse 
i en demokrati men jag tycker att 
Miljöprövnings delegationen på länssty-
relsen borde ha större möjligheter, att 
när de har prövat en fråga enligt miljö-
balken, avfärda substanslösa överklag-
anden. Då skulle samhället bli rationel-

lare och effektivare.
Idag betalar vi demokratins pris. 

Med min ovan föreslagna förändring som 
ger Miljöprövningsdelegationen större 
möjligheter, skulle kanske den enskilde 
få betala demokratins pris på ett annat 
sätt, men de samhällsekonomiska förde-
larna skulle vara oändligt stora, inte 
bara i vårt fall utan många liknande fall 
som under lång tid och till stora direkta 
och indirekta kostnader hanteras i våra 
domstolar.

Nu återstår att invänta domstolarnas 
hantering innan vi får påbörja driften i 
bergtäkten. Frågan är bara hur länge, 
och till vilket pris.

Du gamla du fria – till ett pris!

Janne Arnesson, 
VD, Siljan Schakt

Demokratins pris

Markus Bodin, 36
Anläggare. Har “mäng-
der med djur” – hästar, 
höns, hundar och till och 
med en kossa. Gillar jakt 
och fiske.

Patrik Johansson, 39
Kör Siljan Schakts nya 
betongbil. Fiskar och 
åker skoter. Gillar att 
åka och pyssla med sin 
husbus med hela sex sän-
gplatser.

Bengt Lundqvist, 55
Kör lastbil med asfalt-
sekipage. Gillar att knå-
pa med bilar och sitt hus.

Mats Wetterberg, 29
Grävmaskinist, ärver 
FH90:n av Rickard Fors-
gren. Gladlynnt kille som 
gillar att jaga och fiska. 

Nya på företaget


