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Förord 

Länsstyrelsen Gävleborg tilldelades under 2010 medel av Naturvårdsverket för att utarbeta en 
projektplan för hur man, inom arbetet med förorenade områden kan ta ett bredare grepp på 
dioxinproblematiken i Bottenhavet. I ett första skede gjordes en genomgång av litteratur, 
undersökningar samt länsstyrelsernas databas över förorenade områden. Syftet var att få en bättre 
förståelse för vilka förorenade områden och/eller vilka branscher som kan vara en källa till dioxin i 
Bottenhavet. Här redovisas vad som framkom av litteraturgenomgången samt resultat från utdrag ur 
ebh-stödet. 

Projektarbetsgruppen bestod av Anna-Karin Johansson, Inger Kindvall och Anna Lindahl från 
Länsstyrelsen Gävleborg, Ida Lindén från Länsstyrelsen i Uppsala och Anneli Persson och Linda 
Wilhelmsson från Länsstyrelsen i Västernorrland. Rapporten är sammanställd av Länsstyrelsen 
Gävleborg under våren 2013. 

Ett stort tack riktas till de personer som har bidragit med synpunkter på rapporten. 
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Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Gävleborg tilldelades medel från Naturvårdsverket för ett projekt  med syfte att få en 
bättre förståelse för vilka förorenade områden och/eller vilka branscher som kan vara en källa till 
dioxin i Bottenhavet. Grannlänen Västernorrland och Uppsala bjöds in att delta i projektet eftersom 
även deras kuststräckor gränsar till Bottenhavet. 

Bakgrunden till projektet är de fortsatt höga halterna av dioxin i fet fisk från Östersjön med speciellt 
höga halter längs Bottenhavets kust. Orsakerna till de höga halterna är ännu inte helt klarlagda, men i 
det nationella projektet, Baltic POPs, har man dragit slutsatsen att den största källan till dioxin i 
Östersjön är atmosfäriskt nedfall från Europa. Man drar dock även slutsatsen att regionala källor kan 
ha en lokal påverkan på arter som lever kustnära.  

Kunskap inhämtades från aktuella projekt och litteratur om ämnet. Utifrån litteraturgenomgången 
identifierades några branscher som skulle kunna vara intressanta att titta på ur dioxinsynpunkt inom 
ebh-arbetet.  Dessa branscher är främst sågverk med doppning, massa- och pappersindustri, järn- och 
stål industri, textilindustri och verkstadsindustri, samt deponier med avfall från dessa branscher. 

Parallellt med detta arbete gjordes en genomgång av länens identifierade objekt i ebh-stödet för att se 
vilka objekt som utgör eller skulle kunna utgöra en källa till dioxin. Resultatet av detta finns 
presenterat i ett antal kartor som illustrerar var kunskapsluckorna finns när det gäller dioxinförorenade 
områden.  

Baserat på undersökningar av några dioxinförorenade sågverksområden i Sverige gjordes även en grov 
uppskattning av hur mycket de 45 kustnära sågverken i våra tre län skulle kunna bidra till 
dioxinföroreningar längs Bottenhavets kust.  
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massa- och pappersindustrin, metallurgiska industrier, gummiproduktion, läkemedelsproduktion, 
cement- och kalkproduktion, textilindustri, kemtvättar och oljedestillerier. Resultaten från detta arbete 
är inte publicerade i sin helhet utan finns som manuskript. I en senare studie från Umeå universitet, 
2005, gjordes också en kartläggning av utsläppskällor till oavsiktligt bildade ämnen9. Tabell 1 och 2 
visar resultat från dessa två undersökningar.  

Utifrån tabell 1 och 2 uppkom frågor och funderingar kring vilka andra branscher förutom massa- och 
pappersindustrin samt sågverk som kan vara viktiga att undersöka ur dioxinsynpunkt när det gäller 
förorenade områden. Eftersom man inom arbetsområdet efterbehandling av förorenade områden 
fokuserar på historiska källor så är troligen utsläpp till vatten och halter i produkter och avfall viktigast 
att titta på. Järn- och stålverk samt metallverk och gjuterier skulle därför kunna vara intressanta 
branscher att undersöka. I de två kartläggningsprojekten av dioxinkällor beskrevs även 
dioxinproblematiken för kemtvättar och inom textilindustrin, vilka är två branscher där dioxin inte 
varit i fokus när det gäller efterbehandling. 

 

Tabell 1. Dioxinutsläpp i Sverige 1993 (g TCDD-ekvivalenter) från svenska 
dioxinkartläggningen (data från de Wit och Strandell 2000).  

Bransch Till vatten I avfall eller 
produkter 

Järn- och stålverk  28 
Metallverk och gjuterier  3-17 
Pappers- och 
massaindustrin 

1,5-5 3-9 

Avfallsförbränning  0,6-2,4 
Reningsverk 0,11 4,5 

 

Tabell 2. Beräknade dioxinutsläpp (PCDD/F) per år samt totalmängder genom åren (data 
från Bergqvist m.fl. 2005). 

Bransch Vatten/sediment Mark Restprodukter/deponi 
 g 

TEQ/år 
Totalt 
genom 
åren kg 
TEQ 

g 
TEQ/år 

Totalt 
genom 
åren kg 
TEQ 

g TEQ/år Totalt genom 
åren kg TEQ 

Kemisk industri 1,7 0,3-2,0 - - 0,3 0,7-1,5 
Förbränning - - - - 160-260 0,2-6 
Skogsindustrier <0,1 0,1-0,8 - 2-50 0,04-60  
Metallindustrier - - - - 3-150 0,1-6 
Övrigt 0,05-0,6 - - - 0,2-0,14 0,003-0,2 

 

Skogsindustrisektorn 
Att dioxiner varit ett problem inom massa- och papersindustrin har länge varit känt. På 80-talet var det 
främst utsläpp från blekning med klorgas som diskuterades som källa till dioxinutsläpp, men på senare 
tid har man även identifierat sågverk som en potentiell källa. På sågverksområden doppades ofta virket 
i klorfenolpreparat som pentaklorfenol (PCP) och tetraklorfenol (TCP) vilka användes för att ge skydd 
mot blånadssvampar. Dessa klorfenolpreparat var ofta kontaminerade med dioxin men kan även på 
biologisk väg omvandlas till dioxin. Blånadsskyddsmedlen har förorenat mark runt doppningskar och 
på lagringsplatser för virke som impregnerats. Blånadsskyddsmedel började användas redan i slutet av 
1920-talet och förbjöds 197810. Den totala mängden av dioxiner från doppning och träimpregnering i 
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mark vid sågverk beräknas vara 5-50 kg WHO-TEQ11. Doppat virke hyvlades ofta och detta spån kom 
att hamna i spånskivor och på spåndeponier12. Därför kan även spånskivetillverkning vara en intressant 
bransch att undersöka. 

För att försöka koppla dioxinföroreningar till källor har studier gjorts där man tittat på mönstret av de 
olika kongenerna i miljöprover i jämförelse med prov tagna från olika industrier. Enligt dessa studier 
har sedimentprover från Norrlandskusten visat att användning av klorfenolpreparat vid sågverk har 
haft en betydande påverkan på halterna medan klorgasblekning från massaindustrier haft en liten 
påverkan på halterna i sedimenten2,13.  

 

Metallindustrin 
När avfall från järn- och stålindustrin i form av slagg, slam och avskilt stoft analyserades i studier från 
1992-1993 fann man högst halter av dioxiner i avskilt stoft i filter från skrotbaserade stålverk. Utifrån 
detta uppskattades den totala utsläppsmängden av dioxin från avfall och produkter från järn- och 
stålindustrin i Sverige. Man fann att den största mängden, 20 g, kom från sekundära skrotbaserade 
stålverk och 8 g från primära stålverk8. Det beräknades också att över hälften av dessa restprodukter 
dumpats på öppna deponier. I studien från 20059 beräknades utsläppsmängden i avfall/restprodukter 
till 3-150 g TEQ/år och den totala mängden genom åren som finns i restprodukter och deponier från 
järn- och stålindustrin till 0.1 – 6 kg TEQ.  

Inom gjuteribranschen finns i huvudsak två typer av ugnar, induktionsugnar och kupolugnar, och 
induktionsugnar ger mindre utsläpp av dioxin än kupolugnar. En del föroreningar går ut via luft, men 
mätningar från 80-talet visade att den största delen gick ut via slam och stoft till deponier. 
Gjuteribranschen uppskattar det totala dioxinutsläppet från gjuterier via avfall till 0,17 g N-TEQ per år 
baserat på prover från 80-talet och i studien från 19938 uppskattades det till 0.007-14 g N-TEQ per år. 
Prover från en deponi med stoft och gjuterisand från ett gjuteri i Flen som lades ner på 1970-talet 
visade på förhöjda halter av dioxiner och PCB9.  

Kemtvättar och textilindustri 
Dioxinhalterna i sedimenterat slam från kemtvättar provtagna 1990-1993 låg inom ett stort spann 0.3 – 
13 000 pg/g NTEQ torrvikt8. Perkloretylen som används i kemtvättar kan innehålla föroreningar av 
dioxin. Författarna av ”dioxinkartläggningen”8 hänvisar dock till forskningsstudier där man funnit att 
föroreningshalterna av dioxin i perkloretylen inte är tillräckligt höga för att förklara halterna av dioxin 
i slammet och att nästan 100 % av dioxinerna härstammade från själva textilierna som tvättades. 
Källor till dioxin inom textilindustrin kan vara PCP-kontaminerad natriumhypoklorit som användes till 
blekning, PCP som användes som antimögelmedel under transport samt färger8.  

Dioxiner skulle kunna läcka ut från deponier eller platser där man dumpat slammet från kemtvättar 
och textilindustrier. I ett flertal undersökningar har man undersökt slam från reningsverk och dragit 
slutsatsen att förhöjda halter av dioxin berott på att man tagit emot avloppsvatten från textilindustrier, 
bl.a. i Västra Götalands län9. 

Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel 
En känd källa till dioxin inom verkstadsindustrin är bildning av dioxin vid användning av skärvätskor 
innehållande klorparaffiner och PCB som additiv. Användningen av klorparaffin som additiv i 
skärvätskor (oljor) var som störst under 1980-talet. Verkstadsindustrier där stora mängder 
klorparaffiner använts kan därför vara en potentiell källa14. Detta är dock en väldigt heterogen bransch 
som är lite undersökt. 
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Avfallsdeponier och industrideponier 
Förbränning av avfall ger upphov till dioxin och i kartläggningen från Umeå universitet uppskattas 
mängden dioxin till 500 g/år i aska från förbränningsanläggningar som lagras på avfallsdeponier i hela 
landet9. Deponier där avfall från alla de ovan beskrivna verksamheterna har deponerats är troligtvis en 
källa till dioxin. Dessa områden kan antingen ligga inom industriernas egna områden eller på deponier 
utanför, dit restprodukter transporterats. Dessa är förstås svårare att lokalisera då det kan vara svårt att 
få tag på information om vad som deponerats på olika platser. Deponier med avfall från renoveringar 
eller rivningsarbeten skulle t.ex. kunna innehålla virke och spånskivor som är behandlat med 
klorfenolpreparat samt spån från hyvlat virke12. Även äldre deponier för kommunalt avfall torde 
innehålla dioxiner då man ofta använde sig av förbränning för att hålla nere avfallsmängderna. I hur 
stor utsträckning dioxiner läcker ut från deponier är osäkert då det är ämnen som binder starkt till 
organiskt material. I Naturvårdsverkets Rapport till regeringen 200511 drar man slutsatsen att dagens 
deponier troligtvis inte är en betydande källa för utsläpp av dioxin till vatten men att avgång till luft 
från deponier och förorenade områden är en förbisedd möjlig källa. I en nyligen genomförd studie 
påvisas  dioxinlika toxiska effekter i utgående lakvatten från en pågående deponi17. Äldre deponier 
som inte uppfyller dagens krav skulle dock kunna ge ett läckage till vatten.  

Kunskapsöversikt av data som finns i ebh-databasen och från undersökningar 
Länsstyrelserna har sedan flera år verkat för att undersökningar görs på områden förorenade av dioxin 
dels genom det bidragsfinansierade arbetet med undersökning och dels genom tillsyn. Det finns dock 
ett större antal områden som potentiellt kan innehålla dioxin. 

Projektarbetsgruppen bestående av medarbetare från de tre länsstyrelserna har gjort ett urval av objekt 
ur ebh-stödet. Urvalskriterier var vissa branscher utifrån tidigare kända källor samt denna 
litteraturgenomgång. Även en geografisk avgränsning tillämpades. 

Utvalda branscher var: större järn- och stålverk, större kemtvättar, massa- och pappersbruk, sågverk 
med doppning, större textilindustrier samt avfallsdeponier. Både nedlagda och pågående verksamheter 
har tagits med. 

En geografisk avgränsning av områden gjordes. De områden som ligger i anslutning till kusten eller 
till större vattendrag som rinner ut i Bottenhavet inkluderas i urvalet. Ett riktmärke på 200 m från 
sådant vatten har använts men även andra kända områden har lagts till. 

Konstaterat dioxinförorenade områden 
De områden inom respektive län som är konstaterat förorenade av dioxin visas i figur 2. Den enhet 
som har använts vid analyserna är WHO-TEQ dioxiner och furaner och det är också det vi avser när 
det står dioxin. 

Västernorrland är det län där tidigare verksamheter från skogsindustrin dominerar. I vissa fall har 
enbart sedimenten nedströms det förorenade området analyserats på dioxin. Många verksamheter har 
tidigare haft direktutsläpp av processbad, till exempel pappersmassafabriker och där hittar man 
dioxiner i fiberbankar eller i sedimenten. Västernorrlands län och SGU har kartlagt fiberbankar och 
avser att ta reda på hur stor spridningen av föroreningar är från dessa. Mariebergs sågverk är ett av de 
mer förorenade områdena i landet. Där uppskattas mängden dioxin till 250 g och spridningen beräknas 
till 10-40 mg/år från land till vatten. 

I Uppsala län är järn- och stålindustri en vanlig bransch. Det har gjorts några enstaka dioxin-
undersökningar i sediment vid Strömsberg och Västlands bruk. Resultaten visade på låga halter i 
sedimenten. Vid kusten finns Skutskärs massabruk och f d Karlit (fiberskivetillverkning). Vid 
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Skutskärs bruk har muddring av fibersediment skett. Den kvarvarande mängden dioxin i 
hamnbassängen beräknas vara 1.5 g. Även landbaserade källor finns. Vid f d Karlit har dioxiner 
uppmätts i industrideponin samt i sedimenten. Mängden dioxin uppskattas till 11 g. Industriområdet är 
inte undersökt. 

Vid Östhammarssågen bedöms mängden dioxin som stor, en halt på cirka 700 ng/kg har uppmätts vid 
doppningsplatsen. 

Gävleborgs län har haft en dominerande skogsindustri och i de södra delarna en hel del järn- och 
stålindustri. Fortfarande finns två stora stålverk i drift i Hofors och Sandviken. 

Exempel från undersökningar av nedlagda verksamheter är Håstaholmen, tidigare sågverk med 
doppning. Där har en maxhalt på 1 500 000 ng/kg TS dioxin uppmätts och totalt beräknas området 
innehålla 440 g dioxin varav cirka 25 g i sedimenten. Vid Norrsundet, tidigare sågverk med doppning, 
har en maxhalt på 270 000 ng/kg TS uppmätts och man beräknar att det finns cirka 15 g dioxin i 
sedimenten. Vid Marmaverken, tidigare sulfatfabrik med kloralkali och sågverk med doppning, har 
370 ng/kg dioxin uppmätts i sedimenten nedströms fabriken. Vid Forsbacka bruk, järnbruk, visar ett 
fåtal prover en högsta halt dioxin på 35 ng/kg i en deponi. 

De områden där man hittat högst halter i marken är vid tidigare doppning med pentaklorfenolpreparat 
och där finns också mest undersökningar utförda. I figur 4 illustreras enbart branschen sågverk med 
doppning. Ca hälften av de idag kända områdena är undersökta med avseende på dioxinhalter. 

 

Potentiellt förorenade områden 
Figur 3 visar identifierade objekt i Länsstyrelsernas databas som potentiellt skulle kunna vara 
dioxinförorenade utifrån vad vi diskuterat i litteraturstudien. Huruvida det sker ett läckage 
från områdena är osäkert. Slutsatsen är att det finns många objekt som potentiellt skulle kunna 
vara förorenade med dioxin och således kunna bidra med en spridning till Östersjön. I tabell 3 
har antalet objekt i de tre länen som är konstaterat- samt potentiellt dioxinförorenade 
sammanställts. 

 

Tabell 3. Konstaterat och potentiellt dioxinförorenade områden uppdelat per län. 

Dioxinförorenade 
områden 

Antal per län

 Uppsala  Gävleborg Västernorrland
konstaterade 3 9 29 
potentiella 28 83 157 
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Bild 2. Områden där man har konstaterat dioxinförorening i kustnära områden inom 
Uppsala-, Västernorrland- och Gävleborgs Län. 
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Bild 3. Kustnära förorenade områden som potentiellt skulle kunna vara förorenade av dioxin 
i Västernorrlands-, Gävleborgs- och Uppsala Län. 
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Bild 4. Kustnära sågverk där man doppat virke i pentaklorfenol inom Västernorrlands-, 
Gävleborgs- och Uppsala Län. 

 

Diskussion 
Stora historiska utsläpp i kombination med dagens utsläpp och atmosfäriskt nedfall har alla betydelse 
för de höga dioxinhalterna längs Bottenhavet. Nationell miljöövervakning påvisar fortfarande högre 
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dioxinhalter i strömming vid Gaviksfjärden, Ängskärsklubb och Södra Bottenhavets utsjölokal jämfört 
med lokaler i Bottniska viken, egentliga Östersjön och Svenska västkusten15. 

Baserat på undersökningar av några dioxinförorenade sågverksområden i Sverige16, uppskattas de 45 
kustnära sågverken i Uppsala, Gävleborg och Västernorrlands län innehålla totalt cirka 3-10 kg dioxin 
(beräknat utifrån medelvärde och maxvärde). Detta kan jämföras med att den totala mängden dioxin 
från träimpregnering och sågverk med doppning uppskattas till 5-50 kg dioxin i mark i hela Sverige11. 
Utläckage från de 45 kustnära sågverken uppskattas till 0,3-1 g dioxin per år, (beräknat utifrån 
medelvärde och maxvärde från ovanstående källa16). Därtill tillkommer alla övriga potentiella 
dioxinförorenade områden på land från andra branscher samt förorenade sediment. 

I en modellberäkning för Bottenhavet18 uppskattas att atmosfäriskt nedfall bidrar med ca 7 g dioxin per 
år för hela Sveriges och Finlands kuststräcka. Mot bakgrund av kunskapen om utläckaget från de 
kustnära sågverken kan dessa och även andra förorenade områden ha betydelse för 
föroreningssituationen vad gäller dioxiner längs kusten. Sobek et al2 har kommit fram till att dessa 
områden bör prioriteras i saneringsarbetet. 

Dioxiner inom ebh-arbetet – vad bör man tänka på? 
Dioxinanalyser är kostsamma och det behövs därför mer kunskap om inom vilka branscher det skulle 
kunna vara motiverat att inkludera dioxinanalyser i undersökningar av förorenade områden.   

En annan faktor som är viktig för spridningen från land till vatten är mark- och hydrogeologiska 
förhållanden. För att göra rätt prioriteringar är det viktigt att dessa förhållanden utreds i 
markundersökningarna och att till exempel SGU eller annan expert anlitas. Det kan finnas områden 
med höga dioxinhalter men där inget eller lite utläckage sker. 

Vi vet idag att det ofta förekommer dioxinföroreningar på f.d. sågverk som har doppat virke i 
dioxinförorenat pentaklorfenolpreparat. Inom denna bransch behövs dock fortfarande mer kunskap om 
hur stort problemet är och hur stor spridningspotentialen till Östersjön är.  

För andra branscher som potentiellt kan bidra med dioxinföroreningar är kunskapsluckorna större och 
det skulle behövas mer data som kan bekräfta eller dementera ifall vissa branscher kan ha genererat 
dioxinföroreningar. Dessa branscher är framförallt: 

 Järn-, stål- och manufakturindustrin. 

 Metallverk- och gjuterier 

 Kemtvättar- och textilindustrin 

 Avfallsdeponier 

 Industrideponier 

 Större verkstadsindustrier som använt klorerade skärvätskor/oljor 

När det gäller dagens järn- och stålindustri är dioxinproblematiken främst kopplad till utsläpp till luft. 
Utifrån ett efterbehandlingsperspektiv är det viktigt att man vid undersökningar även tittar på platser 
där det har deponerats avskilt stoft och även där man har fyllt ut områden med avfall från 
produktionen. Likaså inom kemtvättar och textilindustrin skulle dioxin kunna finnas på platser där 

man deponerat slam från processerna eftersom textilier i sig kan ha varit behandlade med 
dioxinförorenade preparat. Runt kemtvättar kan det även ha skett ett läckage av dioxinförorenad 
perkloretylen. 
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Data om dioxinföroreningar som framkommer vid undersökningar av förorenade områden bör samlas 
(t.ex. på ebh-portalen) för att det ska bli lättare att få ett grepp om hur stort bidraget från nedlagda 
verksamheter är. Det skulle då bli lättare att bilda sig en uppfattning om inom vilka branscher det kan 
vara befogat att göra analyser av dioxin. För att kunna motivera sanering av vissa platser är det även 
viktigt att bilda sig en uppfattning om hur stort bidrag förorenade områden kan ge till halterna av 
dioxin i kustnära sediment i Östersjön.   
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Bilaga 1.

Objektnamn MIFO-id N 
(SWEREF99)

E (SWEREF99) Primär bransch

Uppsala län

Karlit AB (Industrideponin) F0360-0270 6713053 644950 Industrideponier

Skutskärs Bruk F0319-0008 6725592 630927 Massa och pappersindustri

Östhammarssågen F0383-0433 6684661 687434 Sågverk med doppning

Gävleborgs län

Sandvik, östra delen av industriområdet F2181-0351 6721385 599040 Järn, stål och manufaktur

Ströms Bruk F2132-0001 6862163 622001 Massa och pappersindustri

Bergviks sulfit F2182-0001 6792753 596263 Massa och pappersindustri

Sandarne sulfatmassafabrik och kemiindustri F2182-0010 6793680 616346 Massa och pappersindustri

Marmaverkens industriområde m fl F2182-0013 6794331 600192 Massa och pappersindustri

Iggesunds Bruk F2184-0005 6835904 610926 Massa och pappersindustri

Stocka sågverk F2132-0003 6864558 622967 Sågverk med doppning

Norrsundets sågverk F2180-0010 6757888 616308 Sågverk med doppning

Håstaholmens sågverk F2184-0004 6844408 611420 Sågverk med doppning

Västernorrlands län

Herrgårdstippen F2284-0013 7010348 679035 Industrideponier

Östrand F2262-0001 6929197 620163 Kloralkali

Stockvik - område 1 Kloratfabriken F2281-0004 6914279 622449 Kloratindustri

Norra Svartvik F2281-0018 6912134 622815 Massa och pappersindustri

Essvik F2281-0080 6911448 623964 Massa och pappersindustri

Domsjö industriområde F2284- 0080 7020644 686013 Massa och pappersindustri

Köpmanholmen F2284-0014 7010131 680037 Massa och pappersindustri

Köpmanholmen Sediment F2284-0743 7009810 680824 Massa och pappersindustri

Kubal F2281-0003 6917930 622603 Primära metallverk

Husum fabriken F2284-0019 7028581 708101 Sulfatfabrik

Väja sulfitfabrik F2282-0083 6985766 637675 Sulfitfabrik, sågverk med doppning

Wifstavarfs Bruk F2262-0012 6931025 622440 Sågverk med doppning

Ramviks industriområde F2280-0003 6968118 646471 Sågverk med doppning

Tunadalssågen F2281-0011 6922865 623131 Sågverk med doppning

Nyviks sågverk F2281-0013 6927137 623318 sågverk med doppning

Karlsvik F2281-0014 6919753 624480 Sågverk med doppning

Skönviks sågverk F2281-0015 6928693 619869 Sågverk med doppning

Kubikenborg F2281-0119 6918603 622335 Sågverk med doppning

Mariebergs sågverk F2282-0007 6987780 641385 Sågverk med doppning

Kramforsviken F2282-0010 6982164 641710 Sågverk med doppning

Köja Nyviks sågverk F2282-0109 6985566 643154 Sågverk med doppning

Hola träförädling F2282-0130 6997557 639503 Sågverk med doppning

Docksta trävaruindustri F2282-0149 6995778 668602 Sågverk med doppning

Svedjeholmen F2284-0011 7021658 683219 Sågverk med doppning

Matfors träsliperi F2281-0009 6914673 605302 Träsliperi och massabruk

Tunnor med kvicksilverhaltigt avfall F2281-0905 6916298 649604 Övrig oorganisk kemisk industri

Stockvik - område 4 Övre fabriken F2281-0001 6913468 621859 Övrig organisk kemisk industri

Stockvik, område 2 Vinylklorid mm F2281-0005 6914094 622508 Övrig organisk kemisk industri

Nyhamn F2281-0081 6912148 623975 Övrig organisk kemisk industri

Tabell 1. Förorenade områden inom Uppsala-, Gävleborgs- och Västernorrlands län där dioxinförorening bekräftats.



Bilaga 2.

1

Objektnamn MIFO-Id X 
(SWEREF99)

Y 
(SWEREF99)

Primär bransch

Uppsala län
Schaktmassedeponi, Nabben F0319-0270 6726429 639408 Avfallsdeponier -icke farligt, farligt avfall

Nedlagd deponi, Kyrkslättstippen F0319-5003 6724063 631540 Avfallsdeponier -icke farligt, farligt avfall

Nedlagd deponi, Marntippen F0319-5005 6723078 631521 Avfallsdeponier -icke farligt, farligt avfall

Nedlagd deponi, Latrintippen vid Jungfruholmen F0319-5007 6724063 631540 Avfallsdeponier -icke farligt, farligt avfall

Nedlagd deponi, Lövstabruk F0360-5006 6700019 658539 Avfallsdeponier -icke farligt, farligt avfall

Nedlagd deponi, Husbyborg, Gryttjom F0360-5027 6685133 635418 Avfallsdeponier -icke farligt, farligt avfall

Nedlagd deponi, Cirkusplatsen, Sjötorgsområdet F0382-0290 6685463 686776 Avfallsdeponier -icke farligt, farligt avfall

Nedlagd deponi, Puderettladetippen, Forsmark F0382-0304 6696863 673288 Avfallsdeponier -icke farligt, farligt avfall

Nedlagd deponi, Stationstippen F0319-5006 6724553 631449 Industrideponier

Karlit AB (Industrideponin) F0360-0270 6713053 644950 Industrideponier

Myrområdet Söderfors bruk F0360-0373 6696103 623087 Industrideponier

Strömsbergs soptipp F0360-0376 6699417 642688 Industrideponier

Västlands järngjuteri F0360-0347 6703436 643642 Järn- och lättmetallgjuterier

Harnäs bruk F0319-0092 6726049 629821 Järn-, stål- och manufaktur

Lövsta bruk F0360-0037 6699873 658796 Järn-, stål- och manufaktur

Strömsbergs bruk (Strömsbergsverken) F0360-0038 6699031 642303 Järn-, stål- och manufaktur

Ullfors bruk F0360-0041 6684553 634562 Järn-, stål- och manufaktur

Västlands (Vesslands) bruk F0360-0042 6704617 644175 Järn-, stål- och manufaktur

Damasteel AB F0360-0244 6696161 623282 Järn-, stål- och manufaktur

Karlholmsfjärden - bottensediment F0360-5047 6712807 646141 Järn-, stål- och manufaktur

Johannisfors bruk F0382-0013 6694777 677120 Järn-, stål- och manufaktur

Forsmarks bruk F0382-0192 6696628 673840 Järn-, stål- och manufaktur

Hargs bruk F0382-0194 6676262 689738 Järn-, stål- och manufaktur

Stockby masugn (Harg 279:1) F0382-0401 6676920 684153 Järn-, stål- och manufaktur

Skutskärs Bruk F0319-0008 6725592 630927 Massa och pappersindustri

Kärrdals sågverk F0382-0011 6693333 691259 Sågverk med doppning

Östhammarsågen F0383-0433 6684661 687434 Sågverk med doppning

Västlands färgeri F0360-0346 6704537 643967 textilindustri

Gävleborgs län
Strömsbruk avfallsupplag 1 F2132-0015 6861291 622508 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Strömsbruk avfallsupplag 2 F2132-0016 6863646 622879 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Ströms Bruk industrideponi 3 F2132-0017 6862840 622429 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Harkskärstippen F2180-0027 6738948 625668 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Hillevikstippen F2180-0030 6743101 621948 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Limön avfallsupplag F2180-0033 6732730 627394 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Norrlandets avfallsupplag F2180-0035 6735492 624361 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Norrsundstippen F2180-0037 6755997 616951 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Avan avfallsupplag F2180-0052 6730400 619225 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Deponi - Träimpregnering Furuvik F2180-0054 6726130 627044 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Näringen (29 objekt) F2180-1024 6729657 618110 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Ala avfallsupplag F2182-0021 6789658 616076 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall
Granskärstippen m fl F2182-0024 6799439 611477 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Långrörstippen F2182-0027 6794707 615274 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Sandviksuddstippen F2182-0029 6798549 613907 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Äldre källvattstjärnstippen F2182-0032 6792893 615716 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Glysis avfallsupplag F2184-0016 6846695 611257 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall
Iggesundstippen 1 m fl F2184-0017 6836391 608892 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Njutånger avfallsupplag F2184-0021 6831534 608480 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Reffelmansvikens avfallsupplag F2184-0023 6843800 610749 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Rogstatippen F2184-0024 6849873 616751 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Ströms Bruk industrideponi 1 F2132-0002 6862638 622241 Industrideponier
Källvattentjärnstippen - Sandarne industrideponi F2182-0011 6792692 615679 Industrideponier

Ljusne industrideponi F2182-0020 6787108 614378 Industrideponier

Iggesundstippen 2 F2184-0018 6836530 609068 Industrideponier

E. Asplunds metallgjuteri F2182-0243 6798923 610706 Järn- och lättmetallgjuterier

Ljusne mekaniska verkstad AB F2182-0250 6787888 614125 Järn- och lättmetallgjuterier

Tunbacka gjuteri F2184-0159 6845201 610983 Järn- och lättmetallgjuterier

Tabell 1. Förorenade områden inom Uppsala-, Gävleborgs- och Västernorrlandslän som potentiellt skulle kunna vara 
förorenade med dioxin.
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2

Objektnamn MIFO-Id X 
(SWEREF99)

Y 
(SWEREF99)

Primär bransch

Westmans gjuteri och verkstad F2184-0398 6847225 610405 Järn- och lättmetallgjuterier

Gnarps masugn F2132-0063 6880385 626394 Järn-, stål- och manufaktur

Forsbacka bruk F2180-0059 6721550 604377 Järn-, stål- och manufaktur

Åby såg och tegelbruk F2180-0125 6726407 611227 Järn-, stål- och manufaktur

Axmars bruk F2180-0207 6769882 616064 Järn-, stål- och manufaktur

Hilleviks bruk F2180-0208 6743155 622324 Järn-, stål- och manufaktur

Tolvfors bruk F2180-0211 6729043 615307 Järn-, stål- och manufaktur
Mackmyra bruk m fl F2180-0217 6724222 607535 Järn-, stål- och manufaktur

Sandvik, västra delen av industriområdet F2181-0025 6720667 597549 Järn-, stål- och manufaktur

Sandvik, centrala delen av industriområdet F2181-0350 6720975 598246 Järn-, stål- och manufaktur

Sandvik, östra delen av industriområdet F2181-0351 6721385 599040 Järn-, stål- och manufaktur

Ljusne Plywoodfabrik F2182-0007 6787802 614397 Järn-, stål- och manufaktur

Gullgruva F2182-0014 6785118 604911 Järn-, stål- och manufaktur
Sörljusne bruk m fl F2182-0089 6787622 613559 Järn-, stål- och manufaktur

Ljusne Kättingfabrik (gamla) F2182-0159 6787750 614064 Järn-, stål- och manufaktur

Valsverk i Ljusne F2182-0213 6787555 613739 Järn-, stål- och manufaktur

Långvinds bruk F2184-0095 6815754 613344 Järn-, stål- och manufaktur

Iggesunds järnbruk F2184-0096 6835694 609895 Järn-, stål- och manufaktur

Tosätters hammare F2184-0100 6824231 604127 Järn-, stål- och manufaktur

Hamrångetvätten F2180-0161 6756404 610262 Kemtvätt - med lösningsmedel

Söderhamns ångtvätt F2182-0084 6797998 609325 Kemtvätt - med lösningsmedel

Diacell AB F2180-0013 6729479 624775 Kloralkali
Ströms Bruk m fl F2132-0001 6862163 622001 Massa och pappersindustri

Norrsundets Bruk F2180-0016 6758079 615585 Massa och pappersindustri
Korsnäs AB - Karskär Energi AB m fl F2180-0573 6729372 624249 Massa och pappersindustri

Bergviks sulfit F2182-0001 6792753 596263 Massa och pappersindustri
Sandarne sulfatmassafabrik och kemiindustri m fl F2182-0010 6793680 616346 Massa och pappersindustri

Vallviks Bruk F2182-0012 6785593 617246 Massa och pappersindustri
Marmaverkens industriområde m fl F2182-0013 6794331 600192 Massa och pappersindustri

Rolfstaån F2184-0003 6848206 600875 Massa och pappersindustri

Iggesunds Bruk F2184-0005 6835904 610926 Massa och pappersindustri

Stocka sågverk F2132-0003 6864558 622967 Sågverk med doppning
Åsbyggeby såg m fl F2180-0003 6727449 610913 Sågverk med doppning
Norrsundets sågverk m fl F2180-0010 6757888 616308 Sågverk med doppning

Kastets Sågverk F2180-0011 6730140 623227 Sågverk med doppning

Wij såg och hyvleri F2180-0113 6757552 610093 Sågverk med doppning

Ala sågverks industrideponi 1 F2182-0022 6789851 616324 Sågverk med doppning

Ala Sågverk m fl F2182-0024 6788674 615708 Sågverk med doppning

Ljusne sågverk m fl F2182-0089 6788035 614966 Sågverk med doppning

Håstaholmens sågverk F2184-0004 6844408 611420 Sågverk med doppning

Forsaträ F2184-0007 6843390 602905 Sågverk med doppning

Böle såg och kvarn m fl F2184-0052 6848050 598798 Sågverk med doppning

Gefle Manufaktur F2180-0349 6731091 617918 Textilindustri

Östanbäcks Ullspinneri F2180-0353 6725489 609743 Textilindustri

Östanbäcks filfabrik och angoraullspinneri F2180-1099 6725450 609671 Textilindustri

P. A. Westman & Co F2182-0132 6799410 612791 Textilindustri

Holma-Helsingland F2184-0031 6843868 604128 Textilindustri

Brynäs 24:1-3, 24:8, 126:1 F2180-0134 6728741 618395 Tungmetallgjuterier

Brynäs 20:1 och 20:3 F2180-0229 6728499 618106 Tungmetallgjuterier

Brynäs 26:13 och 26:14 F2180-0247 6728838 618748 Tungmetallgjuterier

Brynäs 17:1 F2180-0389 6728486 618032 Tungmetallgjuterier

Hudiksvalls mekaniska verkstad F2184-0173 6845796 611463 Tungmetallgjuterier

Gävle varv F2180-0334 6728931 619273 Varv med halogenerade lösningsmedel

Kv. Verkstäderna F2182-0156 6798877 610912 Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel

Sunfab Hydraulics F2184-0127 6845267 612159 Övrig oorganisk kemisk industri

Västernorrlands län

Åstön deponi F2262-0044 6921382 641276 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Skönvikstippen deponi F2262-0096 6929128 619447 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall



Bilaga 2.

3

Objektnamn MIFO-Id X 
(SWEREF99)

Y 
(SWEREF99)

Primär bransch

Mällby deponi F2262-0505 6927932 636575 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Stavreviken deponi F2262-0506 6938269 623481 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Sandarna deponi F2262-0507 6937357 623675 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Bergeforsen deponi F2262-0508 6935696 622601 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Triangelvägen deponi F2262-0509 6934818 621972 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Lunde deponi F2262-0510 6934826 621023 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Norrberge deponi F2262-0511 6934624 623630 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Sörberge deponi F2262-0512 6933134 622522 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Södra Lundevallen deponi F2262-0513 6932961 621316 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Fagervik båthamn deponi F2262-0514 6932295 624044 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

E4 Tallbacken deponi F2262-0515 6931143 619914 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Vivsta deponi F2262-0516 6931729 619577 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Lövudden deponi F2262-0517 6933656 625945 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Sjösvedjan nr 18 F2262-0518 6931973 621954 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Klingerfjärden deponi F2262-0520 6931162 629446 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Bergeforsparken deponi F2262-0521 6934055 622657 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Stordalens deponi F2262-0522 6935450 624661 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Reservoaren deponi F2280-0014 6947843 652308 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Mjällån deponi F2280-0057 6961675 623472 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Myran. H 1. 1952-1973  Hushållsavfall. F2280-0500 6948315 653957 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Äland. H 11 F2280-0503 6952382 643990 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Saltvikstippen, F2280-0504 6950102 648896 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Härnö tipp. Resevoaren.H2 F2280-0507 6945819 654248 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Lövudden F2280-0508 6946055 649086 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Häggdånger deponi, Skedom F2280-0511 6936824 644883 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Brunne deponi. H 7 F2280-0516 6951265 633225 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

H 17. Överskog deponi F2280-0521 6961928 649653 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Hillstamon deponi F2281-0046 6917795 620693 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Allsta deponi F2281-0049 6909927 617513 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Lucksta deponi F2281-0052 6908805 606017 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Glömsta deponi F2281-0059 6940099 607785 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Glömsta deponi F2281-0059 6940099 607785 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Alnö,Älva deponi F2281-0061 6924405 625749 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Alnö,Säter deponi F2281-0062 6923645 627301 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Alnö,Släda deponi F2281-0063 6925382 626871 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Berga deponi F2281-0064 6906111 625078 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Sundsvall kommun Fastighetskontor Tp/Ts F2281-0637 6919806 618108 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Matfors deponi F2281-0856 6915249 604094 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Håkanstå deponi F2281-0878 6920436 617991 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Sandö deponi o sågverk F2282-0051 6976374 647067 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Hammar 213, Kungsgården 16:1 F2282-0501 6990882 641586 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Rossvik 404, Rossvik 2:5 F2282-0502 6974120 656344 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Salsåker 605, Salsåker 11:4 F2282-0503 6988890 666111 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Lunde 102, Lunde 8:1 F2282-0506 6975010 645994 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Svanön, Skytteviken. Svanön 1:37 F2282-0507 6978095 646646 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Prästtjärn 601, Nordingrå-Prästbord 1:1 F2282-0509 6982537 667641 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Marieberg 2, Köja 24:1 F2282-0510 6987294 641676 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Kaninholmen 211, Nyland 5:19 F2282-0512 6989877 639971 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Marieberg 4. 305. Köja 24:1 F2282-0513 6986968 641747 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Klockestrand. 401. Nora-Klocke 1:130 F2282-0514 6975388 648169 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Blästa. 202. Lästa 10:50 F2282-0516 6987812 635110 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Mjällom. 603. Mjällom 2:36 Tippen hittades ej. F2282-0517 6988271 674038 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Törna. 501. Törna 3:9 F2282-0518 6991312 660924 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Fällsvik. 604. Fällsvik 15:1 F2282-0521 6975523 670973 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall



Bilaga 2.

4

Objektnamn MIFO-Id X 
(SWEREF99)

Y 
(SWEREF99)

Primär bransch

Strömnäsviken. 103. Strömnäs 15:1 F2282-0524 6976218 645336 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Kyrkvikstippen 111 F2282-0526 6979368 641899 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Sandslån. 301. Kungsgården 5:25 F2282-0527 6989805 641800 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Trysunda hushållavfallsdeponi F2284-0043 7007212 690691 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Ulvön deponi F2284-0044 6993630 684348 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Banafjäl deponi F2284-0050 7024971 702341 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Brösta deponi F2284-0057 7026457 688819 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Gullänget deponi F2284-0062 7025673 685141 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Svedje gamla deponi F2284-0074 7022208 681505 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Överhörnäs deponi F2284-0077 7023659 677668 Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Domsjö industriområde, Treetex mm F2284-0095 7021577 686294 Fiberskivetillverkning

Industrideponi,  Alby F2260-0017 6929337 524888 Industrideponier

PACWIRE industrideponi F2262-0014 6933943 627902 Industrideponier

Böletippen deponi F2262-0035 6931900 622879 Industrideponier

Båthamnen Söråker, tipp F2262-0038 6932326 628875 Industrideponier

Sjösvedjan II F2262-0040 6931869 621969 Industrideponier

Wivstavarvstippen deponi F2262-0092 6931538 621531 Industrideponier

Norra parkeringen deponi, nr 30 F2262-0094 6929625 620276 Industrideponier

Stora parkeringen deponi, Östrandfabriken F2262-0095 6929287 619791 Industrideponier

Ö-80 parkeringen Östrand deponi, nr 34 F2262-0168 6929649 620170 Industrideponier

Murbergsviken F2280-0026 6949834 650320 Industrideponier

Mörtsal barktipp H14, H15. F2280-0502 6964623 649754 Industrideponier

Mörtsal deponi.H 14 F2280-0520 6965456 649463 Industrideponier

Johannedal deponi F2281-0069 6925915 623098 Industrideponier

Graninge-Bollsta barkupplag F2282-0028 6986995 636476 Industrideponier

Kramfors sulfit, deponi F2282-0034 6981966 642940 Industrideponier

Uddstippen, deponi F2282-0041 6980675 643952 Industrideponier

Lugnvik deponi F2282-0049 6981498 647453 Industrideponier

Sandviken Industritipp, deponi F2282-0065 6984736 639826 Industrideponier

Nordfarbo, Kolbacken deponi F2282-0066 6981280 643666 Industrideponier

Nensjö deponi F2282-0077 6973742 646456 Industrideponier

Frånö deponi F2282-0078 6978886 644419 Industrideponier

Hallstanäs deponi F2282-0080 6979570 647414 Industrideponier

Genetippen F2284-0009 7019260 685642 Industrideponier

Herrgårdstippen F2284-0013 7010348 679035 Industrideponier

Svedje avfallsupplag, Domsjö fabriker F2284-0040 7021798 681443 Industrideponier

Näske barktipp F2284-0045 7008937 677777 Industrideponier

Valhalla deponi F2284-0047 7024632 686942 Industrideponier

Alnetippen F2284-0048 7020897 689033 Industrideponier

Domsjö-Dal deponi F2284-0058 7018056 686877 Industrideponier

Elverket deponi, Ö-vik F2284-0059 7022914 686816 Industrideponier

Travtippen Själevad F2284-0075 7022963 682094 Industrideponier

Metso, Sundsbruk F2281-0617 6927627 621870 Järn-, stål- och manufaktur

Kombitvätten/IMA-tvätten F2280-0090 6947736 650478 Kemtvätt - med lösningsmedel

City Press o Kemisk Tvätt F2280-0091 6948476 651069 Kemtvätt - med lösningsmedel

Svenssons Kem- och Vittvätt F2280-0094 6947955 649776 Kemtvätt - med lösningsmedel

Kem Fokus F2280-0095 6948020 650677 Kemtvätt - med lösningsmedel

Kem City, Kyrkogatan 30 F2281-0020 6919866 619029 Kemtvätt - med lösningsmedel

Tvätt och Handdukstjänst F2281-0025 6915048 622369 Kemtvätt - med lösningsmedel

Norrlands Textiluthyrning, Köpmanholmen F2284-0331 7009638 679556 Kemtvätt - med lösningsmedel

Alby klorat F2260-0004 6929486 524821 Kloratindustri

Stockvik - område 1 Kloratfabriken F2281-0004 6914279 622449 Kloratindustri

Norra Svartvik F2281-0018 6912134 622815 Massa och pappersindustri

Essvik F2281-0080 6911448 623964 Massa och pappersindustri

Väja sulfatfabrik/ Pappersbruk F2282-0083 6985766 637675 Massa och pappersindustri
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Köpmanholmen F2284-0014 7010131 680037 Massa och pappersindustri

Domsjö industriområde, västra delen F2284-0078 7020967 685572 Massa och pappersindustri

Domsjö industriområde, cistern och deponiområde F2284-0080 7020644 686013 Massa och pappersindustri

Köpmanholmen Sediment F2284-0743 7009810 680824 Massa och pappersindustri

Oljehamnen/ Djuphamnen deponi H19 F2280-0501 6948872 650511 Oljedepå

Kubal F2281-0003 6917930 622603 Primära metallverk

Husumfabriken F2284-0019 7028581 708101 sulfatfabrik

Wifstavarfs Bruk F2262-0012 6931025 622440 Sågverk med doppning

Ramviks Industriområde F2280-0003 6968118 646471 Sågverk med doppning

Norrlands Träförädling/Nässlandsunds ångsåg F2280-0083 6953114 645974 Sågverk med doppning

Tunadalssågen F2281-0011 6922865 623131 Sågverk med doppning

Hovids Sågverk F2281-0012 6928942 622198 Sågverk med doppning

Nyviks Sågverk F2281-0013 6927137 623318 Sågverk med doppning

Karlsviks Sågverk F2281-0014 6919753 624480 Sågverk med doppning

Skönviks sågverk F2281-0015 6928693 619869 Sågverk med doppning

Stöde sågverk F2281-0016 6921933 582863 Sågverk med doppning

Johannedal Sågverk / Johannedals industriområde F2281-0030 6925429 623253 Sågverk med doppning

Ankarsviks Sågverk F2281-0034 6918542 624388 Sågverk med doppning

Eriksdals Sågverk F2281-0092 6929849 622331 Sågverk med doppning

Viskans sågverk F2281-0114 6925160 573948 Sågverk med doppning

Kubikenborgs sågverk/ Fönsterfabriken F2281-0119 6918603 622335 Sågverk med doppning

Lugnviks sågverk F2282-0004 6980118 648280 Sågverk med doppning

Mariebergs sågverk F2282-0007 6987780 641385 Sågverk med doppning

Strömnäs sågverk F2282-0009 6976698 645162 Sågverk med doppning

Kramforsviken F2282-0010 6982164 641710 Sågverk med doppning

Köja Nyviks sågverk F2282-0109 6985566 643154 Sågverk med doppning

Brunne sågverk F2282-0117 6980718 643871 Sågverk med doppning

Klockestrands Såg & Hyvleri F2282-0124 6975187 647844 Sågverk med doppning

Hola Träförädling F2282-0130 6997557 639503 Sågverk med doppning

Näs såg och träförädling AB F2282-0133 6988946 635911 Sågverk med doppning

Häggvikens ångsåg F2282-0136 6979590 667099 Sågverk med doppning

Omne sågverk F2282-0141 6983836 670896 Sågverk med doppning

Älgsjö såg o hyvleri F2282-0143 6979545 673662 Sågverk med doppning

Äskja sågverk F2282-0147 6991049 662723 Sågverk med doppning

Docksta trävaruindustri F2282-0149 6995778 668602 Sågverk med doppning

Domsjö Sågverk F2284-0010 7020416 686907 Sågverk med doppning

Svedjeholmens sågverk/ Outokumpu F2284-0011 7021658 683219 Sågverk med doppning

Matfors träsliperi F2281-0009 6914673 605302 träsloperi och massabruk

C J Linderbergs Gjuteri F2281-0647 6919875 618515 Tungmetallgjuterier

Företagarbyn Kattastrand F2280-0066 6946894 650887 Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel

Emhart Glass Sweden AB F2281-0606 6920139 618670 Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel

Svenska Byggplåt, Övik F2284-0321 7023518 686077 Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel

Tunnor med kvicksilverhaltigt avfall F2281-0905 6916298 649604 Övrig oorganisk kemisk industri

Stockvik - område 4 Övre fabriken F2281-0001 6913468 621859 Övrig organisk kemisk industri

Stockvik, område 2 Vinylklorid mm F2281-0005 6914094 622508 Övrig organisk kemisk industri

Nyhamn F2281-0081 6912184 623975 Övrig organisk kemisk industri
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