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Vy över Höga Kusten 



Ca 2 700 potentiellt förorenade områden 

Många objekt är riskklass 1 och 2  

30 massafabriker uppfördes 1870 -1930 

Ca 500 sågverk, många med impregnering 

Kemiteknisk- och verkstadsindustri 

Situationen i Västernorrland 

 



Vad ska vi (myndigheter) göra? 

Behöver vi göra något? Vilka verktyg finns? 
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Kronholmen Härnösand 
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Provgrop Svartvik 



”Senast 2020 är samtliga 

förorenade områden med riskklass 

1 och 2 undersökta och vid behov 

åtgärdade.” 

Hållbart nyttjande av vattenresurser 

God vattenstatus  

Ingen försämring av vattenkvaliteten 

http://www.miljomal.se/


Via Naturvårdsverket får länsstyrelsen 

en del medel till personal som ska 

arbeta med att öka takten inom detta 

tillsynsområde.  

Villkor för användandet, uppföljning 

och rapportering skrivs i 

Naturvårdsverkets beslut. 

Utdrag ur regleringsbrevet:  

”Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för 

länsstyrelserna: 

 

Redovisning nr 46: Länsstyrelserna ska redovisa insatser och resultat i arbetet med 

att få andelen privatfinansierade åtgärder att öka gällande efterbehandling av 

förorenade områden.” 



Förorenaren betalar 

 

• Riodeklarationen:   

• Polluter Pays Principle 

 

• Miljöbalkens huvudregel: 

• ”Verksamhetsutövaren är 

ansvarig för avhjälpande 

(utredning, efterbehandling och 

andra åtgärder)” 
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• Rivning av byggnader på Fagerviks 

f.d. industriområde 



Tillsynsspåret 

Alternativ 1; Beslut om föreläggande 

Framtagande av underlagsmaterial 

Beslut om föreläggande skrivs 

Ev. överklagande 

Genomförande av föreläggande 

Tillsynsärenden under avhjälpande 

 

Alternativ 2; Inget beslut om 
föreläggande 

Framtagande av underlagsmaterial 

Möte med verksamhetsutövare 

Minnesanteckningar skrivs 

Genomförande 

Tillsynsärenden under avhjälpande 

 

Foto: Lst Y  

Dioxinsanering Svartvik 



Tillsynsspåret forts. 

Alternativ 1 och 2 i kombination: 

Framtagande av underlagsmaterial 

Möten med verksamhetsutövare 

Minnesanteckningar/ 

överenskommelser skrivs 

Beslut om föreläggande skrivs 

Genomförande 

Tillsynsärenden under avhjälpande 
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Ljungaverks industriområde 







Länsstyrelsen Västernorrlands tillsynsspår förorenade områden 

 

Utansjö – massaindustri 

Kubal – aluminiumsmältverk 

Stockvik – kemitekniska fabriker 

Domsjö industriområde – massa och kemisk industri 

Östrands – massaindustri 

Wifstavarv – massa och pappersindustri 

Ljungaverk – kemiteknisk industri 

Kvicksilvertunnor i Sundsvallsbukten 

Alby Klorat – klorat och väteperoxidfabrik 

Husum – massa och pappersindustri  

Ortviken – massa och pappersindustri 

Väja – massa och pappersindustri  
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Östrands massafabrik 



Frågor? 
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Brånsån 

Besök gärna länsstyrelsens hemsida och 

titta på vårt regionala program för arbetet 

med förorenade områden: 

http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 


