
 

 

 

 

Länsstyrelsens i Dalarnas läns prioriteringslista förorenade 
områden 2023 

Länsstyrelsen presenterar varje år en lista över de ur 

efterbehandlingssynpunkt mest prioriterade områdena i länet. Vid en del 

områden på listan har föroreningar redan påträffats medan det för andra 

områden bara finns en misstanke om att verksamheter har gett upphov 

till föroreningar.  

Listan är ett prioriteringsredskap för myndigheterna som kan förändras 

från år till år och kan inte ses som en slutlig lista över länets mest 

förorenade områden. Förändringar i listan kan ske till följd av ändrad 

markanvändning, undersökningar, skyddsåtgärder, sanering eller andra 

omständigheter som gör att Länsstyrelsen bedömer att ett område ska tas 

bort eller läggas till på listan.  

Vill du ha mer information om områdena på listan? Kontakta 

Länsstyrelsens handläggare för förorenade områden via Länsstyrelsens 

växel 010-22 50 000 eller via e-post dalarna@lansstyrelsen.se 

OBS! De första tio områdena är rangordnade. Övriga presenteras 

utan inbördes ordning. 

Namn Kommun Bransch 

1. Silvhyttan 1 & Plogsbo sligtipp Smedjebacken Gruva och upplag 

2. Fredriksbergs pappersbruk Ludvika Pappersindustri 

3. Hemströms Kemiska tvätt Borlänge  Kemtvätt  

4. Malungs Garveri Malung-Sälen Garveri  

5. Bysjöns sågverk Borlänge Sågverk/doppning  

6. Industrideponi vid Gubbmossplan Avesta Industrideponi 

7. AB Träkol, Vansbro Sågverk Vansbro  Träimpregnering 

8. Gotthard Aluminium AB Avesta Metallindustri 

9. Sediment vid Tisken Falun Sediment BKL 1 

10. Falu gruva Falun Gruva och upplag  

 

Sweplating i Rättvik AB  Rättvik Ytbehandling  

Vikarbysågen Rättvik Sågverk/doppning 

Orsa Kättingfabrik Orsa Ytbehandling 

Vassbo sandmagasin Älvdalen Gruva och upplag  

Nytäppandeponin Smedjebacken Industrideponier 

Bröderna Ströms industritipp Mora Industrideponier 
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Kalvsbäcksfältet Falun Gruva och upplag  

Gränges Essem Aktiebolag Falun Ytbehandling  

Rudorna Borlänge Avfallsdeponier  

Hemströms Kemiska tvätt Borlänge Kemtvätt  

Turbo Sulfitfabrik Hedemora Pappersindustri 

Gubbmosstippen Avesta Industrideponi 

Marnästjärn Ludvika Sediment BKL 1 

Gränsgruvan Ludvika Gruva och upplag  

Saxbergsgruvans sandmagasin Ludvika Gruva och upplag  

AB Impregna Ludvika Träimpregnering 

Saxviks sågverk Mora Sågverk/doppning 

Ulvshyttans sågverk Säter Sågverk/doppning 

Sediment i Grycken Falun Sediment BKL 1 

Sediment i Gruvsjön Hedemora Sediment BKL 1 
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