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1 Administrativa föreskrifter 

Sökande AB Karl Hedin sågverk, Krylbo 

Organisationsnummer 5561940775 

Postadress Vansjövägen 6, 77554 Krylbo 

Kontaktperson AB Karl Hedin 

Sågverk 

Fredrik Nilsson Marnefeldt, 

fredrik.marnefeldt@abkarlhedin.se 

Kontaktperson för samråd Cecilia Sjöberg 

cecilia.sjoberg@sweco.se 

2 Saken 

AB Karl Hedin sågverk (nedan även kallad sökanden) avser att söka tillstånd 

enligt 11 kap miljöbalken för anläggande av en kulvert och utfyllnad i del av 

Västerbobäcken. Syftet med de planerade åtgärderna är att skapa yta för 

industrimark intill befintligt sågverk i Krylbo, Avesta kommun i Dalarnas län.  

Sökanden har under året 2020 genomfört undersökningssamråd gällande den 

planerade ansökan, med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som 

antas vara särskilt berörda En samrådsredogörelse skickades in till länsstyrelsen   

den 17 september. Länsstyrelsen har även fått del av rapporter från 

naturvärdesinventering, artskyddsutredning och sedimentundersökning som har 

genomförts.  

Därefter har länsstyrelsen beslutat att verksamheten medför betydande 

miljöpåverkan (beslut 2020-11-13) och att AB Karl Hedin därför ska göra en 

specifik miljöbedömning enligt 6 kap. 28 § i miljöbalken för den planerade 

verksamheten.  

Länsstyrelsen angav följande grunder för sitt beslut om betydande 

miljöpåverkan: 

• att ekologiskt värdefulla områden kommer att förbrukas, 

• hantering av kraftigt förorenade massor, 
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• risk för ökad förorening av ytvatten som redan är starkt påverkade. 

Nästa steg för sökanden är att genomföra ett avgränsningssamråd tillsammans 

med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt 

berörda samt med de övriga statliga myndigheter, intresseorganisationer och den 

allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden. I 

avgränsningssamrådet ska frågor om miljökonsekvensbeskrivningens 

avgränsning behandlas. Inbjudan kommer att ske via e-post enligt bifogad 

sändlista. Samrådet med allmänheten kommer att ske genom en annons i Avesta 

tidning.   

Denna rapport utgör ett samrådsunderlag inför avgränsningssamrådet, enligt 6 

kap. miljöbalken, och innehåller information om den planerade verksamhetens 

lokalisering, omfattning och utformning samt förutsättningar och dess förutsedda 

miljöpåverkan.  

3 Inledning 

3.1 Bakgrund till ansökan om vattenverksamhet 

I takt med att produktionskapaciteten i befintlig såglinje årligen ökar har 

sökanden identifierat ett behov av anläggande av nytt justerverk och hyvleri vid 

Krylbo såg. Sökanden planerar att utöka befintligt industriområde och till-

gängliggöra mark väster om intilliggande bäckravin. För att skapa markytan 

behöver Västerbobäcken kulverteras längs en sträcka om ca 200 m och därefter 

återfyllas med massor, upp till befintlig marknivå. Genom att utöka andelen 

industrimark skapas också förutsättningar för byggnation av fler torkar på såg-

området samt utökade lagerytor för sågade produkter. 

Planerad utvidgning av verksamhetsområdet och anläggande av nytt justerverk 

och hyvleri är betydelsefullt för att kunna möta marknadens ökade krav på 

vidareförädling och för att bibehålla en fortsatt positiv och långsiktig utveckling 

av verksamheten i Krylbo. 

Att placera ett nytt justerverk i ravinen bedöms av sökanden vara  det mest 

lönsamma utifrån internlogistik, då justerverket med fördel placeras så nära det 

befintliga justerverket som möjligt. Alternativa lokaliseringar av nytt justerverk 

skulle innebära betydligt större och ineffektivare transporter under arbets-

processen, vilket medför högre transportkostnader i form av behov av större antal 

truckar  och ökad bränsleförbrukning. Truckarna drivs av diesel, vars förbrukning 

ur miljösynpunkt  är positiv att hålla så låg som möjligt. 
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Sökanden har den 12 november 2019 anmält vattenverksamhet för att genomföra 

kulverteringen och fylla ut Västerbobäcken till länsstyrelsen (dnr 535-13368-

2019). I det ärendet beslutade länsstyrelsen den 28 januari 2020 att förelägga 

bolaget att söka tillstånd för kulvertering och utfyllnadsåtgärder. I skälen till 

beslutet har länsstyrelsen angivit att länsstyrelsen anser att utfyllnaden omfattar 

mer än 500 m2 i ett vattendrag och att åtgärden därför inte kan anmälas till 

länsstyrelsen utan är tillståndspliktig vattenverksamhet. Detta beslut har inte 

överklagats av sökanden som efter rättsliga överväganden, av vilka av de plan-

erade åtgärderna som faktiskt utgör vattenverksamhet, valde att göra en ny an-

mälan för enbart kulverteringen (dnr 535-3895-2020).  

Länsstyrelsen har emellertid i beslut den 27 mars 2020 bedömt att även denna 

anmälan ska avslås med hänvisning till att kulverteringen och utfyllnaden ska 

bedömas samlat. Sökanden har mot bakgrund av länsstyrelsens uppfattning i 

prövningsfrågan valt att inleda en tillståndsprocess som kommer att omfatta både 

kulvertering och utfyllnad.   

3.2 Lokalisering 

AB Karl Hedin sågverk är beläget i Krylbo, strax söder om Krylbo samhälle och i 

nära anslutning till vattendraget Västerbobäcken (Figur 1). Verksamhet bedrivs 

inom fastigheterna Avesta Krylbo 8:9, 8:12 och 8:15.  

Väster om sågverksområdet och i direkt anslutning till detta rinner Västerbo-

bäcken i nord-sydlig riktning. Västerbobäcken förenar sig med Svartån ca 500 m 

nedströms planerade åtgärder, varefter Svartån rör sig i nordostlig riktning och 

mynnar ut i Dalälven, cirka tre kilometer nedströms förgreningen (Figur 1). 
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Figur 1. Översiktskarta med intilliggande vatten och området för planerade åtgärder 
utmarkerat (området för planerade åtgärder markerat med rött). 

4 Berörda fastigheter 

Ansökt verksamhet ligger inom fastigheten Avesta Krylbo 8:9, i Avesta kommun 

(Figur 2), som ägs av bolaget.  
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Figur 2. Fastighetskarta med planerad utfyllnad och kulvertering markerat i rött. 

Nedan finns en sammanställning över grannfastigheter till Avesta Krylbo 8:9, 

som kan antas bli särskilt berörda av planerade arbeten. Tre av de aktuella 

fastigheterna ägs av AB Karl Hedin Emballage som ingår i samma koncern som 

sökande bolag.  

Tabell 1. Grannfastigheter till Avesta Krylbo 8:9. 

Fastighet/Berört 

område 

Fastighetsägare/Förvaltare 

Avesta Krylbo 8:11 Krylbo Verkstäder AB 
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Avesta Krylbo 8:16 Ek:s Måleri AB 

Avesta Krylbo 8:13 Ek:s Plåt & Ventilations Service 

Avesta Krylbo 8:12 AB Karl Hedin Emballage 

Avesta Krylbo 8:14 AB Karl Hedin Emballage 

Avesta Krylbo 8:15 AB Karl Hedin Emballage 

 

5 Verksamhetsbeskrivning 

5.1 Orientering av verksamheten vid Krylbo såg 

I Figur 3 nedan visas fastighetskartan tillsammans med en beskrivning av 

anläggningen för verksamheten. Flödet inom verksamhetsområdet sker i korthet 

enligt följande: Timmer anländer till området söder ifrån (Avesta Krylbo 8:12), 

där det läggs upp i väntan på inmätning. I efterföljande såglinje sågas det 

sorterade timret inom fastigheten Avesta Krylbo 8:9, där virket sedan torkas i 

anläggningens virkestorkar. Därefter går den sågade varan till anläggningens 

justerverk, där slutligen färdigvarupaket skapas som sedan flyttas till 

färdigvarulager eller för leverans till kund.  

Sågverksverksamheten bedrivs med stöd av tillstånd meddelat av Miljö-

prövningsdelegationen i Dalarnas län, 2005-10-28 (dnr 551-4558-05).  

För att undvika att timret förstörs innan det går till såglinjen bevattnas råvaran 

under månaderna maj-oktober. Vattenuttag sker från Västerbobäcken och 

Svartån, enligt gällande vattendom (se närmare 5.2), via pumphus belägna inom 

fastigheterna Avesta Krylbo 8:12 (uttag från Västerbobäcken) och Avesta Krylbo 

8:15 (uttag från Svartån). 
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Figur 3. Orienteringskarta över verksamhetsområdet vid Krylbo såg (AB Karl Hedin sågverk). 

5.2 Befintlig vattenverksamhet 

AB Karl Hedin sågverk har tillstånd från 2008 (mark- och miljödomstolens dom i 

mål nr M 3557-07) att bortleda 175 m3 vatten per timme från Västerbobäcken 

inom fastigheten 8:12 och att bortleda 350 m3 vatten per timme från Svartån 

inom fastigheten 8:15 samt att få uppföra och bibehålla anläggningar för detta.  

5.3 Planerad vattenverksamhet 

5.3.1 Inledning  

Det arbete som planeras och som kommer att utföras direkt i vattenområdet är 

den planerade kulverteringen. Som angivits ovan i avsnitt 3.1 delar inte sökanden 

länsstyrelsens bedömning att utfyllnaden av bäckravinen medför arbete i vatten 
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och därmed är att anse som en vattenverksamhet. Dock har bolaget, mot 

bakgrund av länsstyrelsens bedömning att åtgärderna hänger samman och bör 

prövas sammanhållet, valt att initiera en ansökan som omfattar både kulvertering 

och utfyllnad av bäckravinen.  

5.3.2 Utgrävning 

Grundläggning av kulvert erfordrar utgrävning av lösa sediment ner till 1–2,5 m 

djup under markytan (Sweco, 2019), motsvarande en uppskattad area i 

vattenområde1 om 760 m2. 

5.3.3 Kulvertering 

Kulverteringen av Västerbobäcken, på en sträcka om ca 200 m, föreslås att ske 

med cirkulär betongkulvert, med en diameter av 1800 mm. Då fallhöjden i 

området är låg, medges att trumman anläggs med låg lutning i en lugnflytande 

del av bäcken, från SWEREF99 nord/öst 6665372/567404 till 6665169/567446 

(Figur 4). 

5.3.4 Utfyllning 

Utfyllning och kringfyllning av massor planeras ske med bergskross och med 

packningsbara blandkorniga jordarter (Figur 5). Massåtgång för återfyllnad 

uppskattas till ca 90 000 m3, över en area i vattenområde om 8000 m2 (Sweco, 

2019).  

 

1 Beräknat på att vattenområdet bedöms som 1 meter över nuvarande marknivå i bäckravinen 
(Komplettering av anmälan om vattenverksamhet, Dnr 535-13368-2019). 
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Figur 4. Bäckfåran är markerad i blått och området varinom trumman planeras är markerad i rött. 
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Figur 5. Planritning med planerad kulvertering och området för utfyllnad av massor samt framtida 
justerverk (Sweco, 2019).  

5.3.5 Tidplan 

De planerade åtgärderna kommer att starta så snart som möjligt efter att tillstånd 

har meddelats. Arbetena beräknas pågå i ca 6-9 månader.  

5.3.6 Förslag till skyddsåtgärder  

Grumlande arbeten planeras att utföras den tid på året då vattenföringen är låg. 

Vidare kommer vattenfåran att ledas om under tiden som arbetet med 

kulverteringen pågår. Vid färdigställandet av kulverten kommer vattnet att ledas 

tillbaka genom trumman. Detta för att minimera påverkan från grumlande 

arbeten på biologisk aktivitet.  

Enligt den sedimentundersökning som genomförts innehåller bäckens 

bottensediment vissa föroreningar. För att minska spridningen kommer 
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sökanden att ta fram förslag på skyddsåtgärder för utförandet av de planerade 

åtgärderna. 

En släck- och dagvattenutredning kommer att genomföras och utifrån den 

kommer också lämpliga skyddsåtgärder att föreslås.  

Trumman kommer att förses med naturlig botten och blir passerbar för fisk och 

andra vattenlevande djur. 

6 Förutsättningar 

6.1 Planförhållanden 

Området för de planerade åtgärderna omfattas av kommunens översiktsplan 

antagen 2007, där området ingår i ”T1 Avesta centralort” (Avesta kommun, 

2007). Området omfattas också av detaljplan för Krylbo Industriområde (1997). 

Detaljplanens syfte är att förbättra förhållandena för pågående industri-

verksamhet i området genom att bland annat möjliggöra anläggandet av väg-

förbindelse över ravinområdet samt transportbro över Vansjövägen.  

Ansökta utvidgningsplaner ryms inte inom gällande detaljplan. Sökanden har 

därför inlett en process om detaljplaneändring hos kommunen. 

6.2 Riksintresse och områdesskydd 

Området för de planerade åtgärderna ligger inte inom några riksintressen. 

Området utmed Dalälven, från Avesta till Skutskär, omfattas av riksintresse för 

det rörliga friluftslivet (Figur 6). Inom området ska utvecklingen av turism och 

rörligt friluftsliv prioriteras. 

Ca 500 m nedströms planerade arbeten breder Svartåns naturreservat 

(SE0620232) ut sig (Figur 6). Syftet med naturreservatet är att bevara områdets 

lövskogsmiljöer, näringsrika granskogar och andra ingående prioriterade 

bevarandevärden, inklusive förekommande livsmiljöer och arter enligt art- och 

habitatdirektivet. Området ligger tätortsnära och inom ramen för syftet ska 

naturreservatet även stödja allmänhetens möjligheter till friluftsliv och 

naturupplevelser 

Västra delen av naturreservatet är utpekat som särskilt bevarandeområde i det 

internationella Natura 2000-nätverket (Figur 6). Syftet med Natura 2000-

området Svartån (SE0620232) är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus 

för svämlövskog och näringsrik granskog. 



   

 
 

 

12(18) 

 SAMRÅDSUNDERLAG 

 

 

 

 

Figur 6. Översiktskarta naturmiljö. 

6.3 Naturmiljö 

Inom området för planerade åtgärder finns inga sedan tidigare utpekade 

naturvärden. Avesta kommun har i dialog med sökanden framhållit höga 

naturvärden inom bäckravinen, bestående av lövskog och förekomst av död ved. 

Miljö- och byggförvaltningen har meddelat att naturvärdena i ravinen behöver 

inventeras på nytt och betydligt noggrannare än vad som tidigare skett. Mot 

bakgrund av detta har en naturvärdesinventering och artskyddsutredning 

genomförts under 2020. 
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Den östra delen av Svartåns naturreservat är utpekat som nyckelbiotop, med 

hänsyn till biotoperna lövsumpskog och strandskog (Figur 6). 

6.3.1 Naturvärdesinventering 

Naturvärdesinventeringen syftade till att identifiera och avgränsa, samt bedöma 
och dokumentera, geografiska områden som är av betydelse för biologisk 
mångfald inom inventeringsområdet. Inventeringen genomfördes den 4 juni 
2020. Totalt 3 naturvärdesobjekt karterades, varav 2 st bedömdes ha högt 
naturvärde (naturvärdesklass 2) och 1 st visst naturvärde (naturvärdesklass 4). 
Naturvärdena är kopplade till skoglig kontinuitet, hög luftfuktighet, död ved i 
olika nedbrytningstadier och dimensioner, grenar och träd som hänger över 
bäcken samt att området är rikt på blommande träd och buskar vilket gynnar 
olika nektarsökande insekter samt fågellivet. Fågellivet var rikt vid fältbesöket 
och bland annat noterades den rödlistade entitan häcka i inventeringsområdet 
(Sweco, 2020a). 

6.3.2 Artskyddsutredning 

I samband med att industriområdet planeras byggas ut och ett naturområde tas i 
anspråk finns behov av att bedöma gynnsam bevarandestatus och juridisk status 
för de arter som omfattas av artskyddsförordningen och förekommer inom det 
inventerade området. Vid naturvärdesinventeringen påträffades tre arter som är 
fridlysta och/eller rödlistad: Rödvingetrast, Entita samt en groda i släktet Rana, 
sannolikt vanlig groda. Naturmiljöer liknande de vid inventeringsområdet finns 
längs med Västerbobäcken både i norr och söder, samt österut i skyddat området 
vid Svartån. Med hänvisning till att alla tre arter är allmänna i denna region och 
att det finns lämpliga miljöer för dem i närheten bedöms inte de planerade åt-
gärderna påverka gynnsam bevarandestatus för någon av arterna. Swecos be-
dömning är därför att den planerade åtgärden inte innebär att några förbud i 
artskyddsförordningen faller ut och att dispenser inte är nödvändiga (Sweco, 
2020b).    

6.4 Vattenmiljö 

Västerbobäcken rinner i sydöstlig riktning genom Krylbo samhälle och förenar sig 

med Lerbäcken, väster om Krylbo skola. Medelvattenföring uppskattas till ca 0,1 

m3/s (i gällande vattendom anges uppgiften om 100-1200 m3/h), efter föreningen 

med Lerbäcken. 

Vattendraget avvattnar delar av ett större industriområde i Avesta och Krylbo, 

där det finns pågående verksamhet och förorenade områden som bidrar till 

utsläpp av föroreningar till ån. Förutom den naturliga avrinningen tillförs 

Västerbobäcken vatten från stålverket Outokumpu Stainless AB, bestående av 
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dag- och indirekt kylvatten till en uppskattad volym om ca 340 m3/h (angivet i 

domen i mål nr M 3557-07).  

Västerbobäcken är kulverterad under järnvägen och industriområdet, strax 

uppströms planerad verksamhet, på en uppskattad sträcka om ca 250 m. Vid 

utloppet under järnvägen består kulverten av en stentrumma med en bredd på 1,5 

m och höjd på 1 m (Sweco 2019, enligt uppgift från Trafikverket). 

Bottnarna i bäckravinen består i huvudsak av sand, lera och detritus och har inte 

bedömts som funktionella för strömvattenlevande arter, vid platsbesök inför 

upprättandet av anmälan om vattenverksamhet. Enligt Länsstyrelsen för 

Dalarnas län finns det sannolikt inte några skyddsvärda intressen i bäcken 

(angivet i länsstyrelsens beslut om avslag på anmälan om vattenverksamhet dnr 

535-3895-2020). 

Västerbobäcken utgör del av vattenförekomsten Svartån (SE666750-152146), en 

vattenförekomst på fem kilometer inom Dalälvens huvudavrinningsområde 

(Figur 7). Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status, m.a.p. 

vattendragets strandkantzon, näringsämnen och särskilda förorenade ämnen. 

Enligt beslutade kvalitetskrav ska god ekologisk status uppnås till 2027. Vatten-

förekomsten uppnår ej god kemisk status m.a.p. gränsvärden för ytvatten 

gällande kadmium, nickel och PFOS (VISS, 2020). 

 

Figur 7. Översiktskarta med vattenförekomsten Svartån (SE666750-152146) markerad i turkost 
(VISS, 2020). 

Aktuell del av Västerbobäcken omfattas inte av det generella strandskyddet. 
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6.4.1 Sedimentundersökning 

En sedimentprovtagning genomfördes 2020-06-16 i tre punkter längs med 
Västerbobäcken. Prover togs ut i respektive punkt för följande djupintervall: 0-
0,3 m, 0,3-0,6 m samt 0,6-1 meter under bäckens botten. Därefter blandades 
proverna till ett samlingsprov för 0-1 m av Västerbobäckens botten, vilket skick-
ades till laboratorium för analys. Uttaget prov analyserades med avseende på 
dioxiner och dioxinlika ämnen, fenoler, ftalater, klorparaffiner, PAHer, PCBer, 
tennorganiska föreningar, tungmetaller, PFOS/PFAS, alifater, aromater samt 
TOC. Resultaten visar att Västerbobäcken är påverkad av föroreningar i den del 
av bäcken som provtagningen genomfördes. Föroreningarna kommer troligen 
från industrier uppströms, både befintliga och historiska (Sweco, 2020c). 

6.5 Kulturmiljö 

De planerade åtgärderna berörs inte av områdesskydd för kulturmiljön eller 

utpekade fornlämningar, enligt Riksantikvarieämbetet. Motsvarande del av nedre 

Dalälven, som utpekats som Riksintresse för det rörliga friluftslivet (Figur 6), 

utgör även Värdefulla vatten med hänsyn till kulturmiljön. 

7 Sammanfattande bedömning 

Miljökonsekvenserna av verksamheten kommer att utredas i det fortsatta arbetet 

inför tillståndsansökan och redovisas i MKBn.  

Generellt kan den aktuella typen av vattenverksamhet innebära direkta och 

indirekta konsekvenser. Indirekta miljökonsekvenser kan vara buller, ökade 

transporter och minskad framkomlighet vid anläggningsarbetena.   

De främsta direkta konsekvenserna av verksamheten berör vattenmiljön genom 

risk för påverkan från grumlande arbeten, föroreningsspridning och kulverter-

ingens påverkan på förutsättningarna att uppnå gällande miljökvalitetsnormer 

för ytvatten. Verksamheten kan också medföra konsekvenser för naturmiljön 

genom påverkan på viktiga naturtyper och livsmiljöer/arter. 

• Verksamheten kan medföra att möjligheten att uppfylla miljökvalitets-

normerna om god ekologisk status för ytvatten försvåras. Genom att t.ex. 

vidta åtgärder inom verksamhetsområdet för att minska belastningen från 

dagvatten och släckvatten kan förutsättningarna förbättras.  

• Den grumling som riskerar att uppstå under planerade arbeten är 

temporär och kan minimeras genom planerade skyddsåtgärder. 
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• Västerbobäcken är påverkad av föroreningar från industriverksamhet. 

Risken för föroreningsspridning bedöms kunna begränsas genom att 

lämpliga skyddsåtgärder vidtas (t.ex. val av metod och tidpunkt).  

• Kulverten kommer att dimensioneras och utformas så att den inte medför 

ett vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur. 

• I bäckravinen förekommer höga naturvärden men verksamheten bedöms 

inte påverka gynnsam bevarandestatus för någon art som har identi-

fierats.  

• Cirka 500 meter nedströms verksamhetsområdet ligger Svartåns natur-

reservat och Natura 2000-område. Konsekvenserna på naturmiljön 

kommer att utredas vidare och förslag på erforderliga skyddsåtgärder 

föreslås.  

8 Förslag till innehåll i miljökonsekvensbeskrivning 

Då betydande miljöpåverkan kan antas, ska enligt 6 kap. 28 § miljöbalken, en 

specifik miljöbedömning genomföras och en MKB upprättas enligt 6 kap. 35 § 

miljöbalken.  

Ett förslag till innehållsförteckning för MKB:n redovisas nedan. 

1. Administrativa uppgifter 

2. Icke-teknisk sammanfattning 

3. Inledning (bakgrund och lokalisering) 

4. Bedömningsgrunder och avgränsningar 

5. Samråd 

6. Planerade åtgärder och alternativ 

7. Förutsättningar 

8. Planerade skyddsåtgärder 

9. Bedömd miljöpåverkan och påverkan på miljökvalitetsnormer 
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10. Samlad bedömning 

11. Referenser 

  



   

 
 

 

18(18) 

 SAMRÅDSUNDERLAG 

 

 

 

9 Referenser 

Avesta kommun, 2007. Översiktsplan för Avesta kommun, antagen av 

kommunfullmäktige 2007-02-12. 

Avesta kommun. Detaljplan för Krylbo Industriområde Krylbo, Avesta kommun 

Kopparbergs län. 1997. 

Länsstyrelsen. Geodatakatalogen: https://ext-

geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/ 

Miljöbalken, 1998. Riksdagen SFS 1998:808.  

Naturvårdsverket, Skyddad natur, http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

Riksantikvarieämbetet: http://www.raa.se (Fornsök)  

Sweco, 2019. Teknisk PM Geoteknik, Falun: Sweco 

Sweco, 2020a. Naturvärdesinventering Västerbobäcken, Avesta kommun, 2020. 

Sweco, 2020b. Artskyddsutredning – Västerbobäcken, Avesta kommun i 

Dalarnas län. 

Sweco, 2020c. PM Sedimentprovtagning. 

VISS- Vatteninformationssystem Sverige: http://www.viss.lansstyrelsen.se/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/

