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A synoptic environmental soil survey 
A case study to investigate the presence of dioxins at the former sawmill 
in Lövsele, Västerbotten County 
 
Elin Sundqvist 
 

Abstract 
 
Sawmills which conducted dipping operations is a breach where previously used 
chemicals mean that you generally can expect to find contaminated areas. To 
investigate contaminated areas the Swedish environmental protection agency 
developed a method for investigation of polluted areas (MIFO). The purpose of a MIFO 
analysis is to provide a unified approach and risk classification system for polluted 
areas. The aim of this thesis it to perform a soil survey according to MIFO phase 2 
(general investigations) at the former sawmill in Lövsele, Västerbotten county. The 
study is based on assumptions about the presence of dioxins in the area, due to the 
previous use of the wood preservative Ky-5. Dioxins are dangerous substances and are 
considered poisonous for both humans and the environment. The field study was 
conducted 30 September 2016 in 8 selected points where the greatest risk to find 
dioxins were considers to exist after completion of background investigations. 9 
samples were the chosen for analysis by ALS Scandinavia AB. The completed analysis 
shows that pollution levels above the guideline values of both sensitive land use (KM) 
and less sensitive land use (MKM) were discovered in 7 out of 9 analyzed samples. The 
MIFO analysis was conducted to answer questions about the pollution hazards, 
pollution level, distribution conditions and the sensitivity and protection value in the 
area. The result of the MIFO-analysis is evaluated as class 1, very high risk to human 
health and the environment. Further studies should therefore be conducted to 
determine the pollution situation in the area and to provide data for remediation 
measures to reduce the risk to human health and the environment. 
 
Keywords: contaminated areas, dioxin contamination, pattern, Ky-5, sawmill 
 
 
  



Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ..................................................................................................1 

1.1 Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO) .................... 1 

1.1.1 MIFO fas 1 ................................................................................................................ 2 

1.1.2 MIFO fas 2 ............................................................................................................... 2 

1.2 Syfte och frågeställningar ..................................................................................... 3 

1.3 Avgränsning ............................................................................................................... 3 

2 Bakgrund ................................................................................................ 3 

2.1 Lövsele sågverk ......................................................................................................... 3 

2.2 Sågverksområdet idag ........................................................................................... 3 

2.3 MIFO fas 1 ................................................................................................................... 4 

2.4 Dioxin ........................................................................................................................... 5 

2.4.1 Egenskaper ............................................................................................................. 5 

2.4.2 Exponering, hälsoeffekter och riskgrupper .................................................. 6 

2.4.3 Toxicitet .................................................................................................................. 6 

3 Material och Metod .......................................................................... 6 

3.1 Litteratursökning ..................................................................................................... 6 

3.2 Material ....................................................................................................................... 6 

3.3 Budget .......................................................................................................................... 7 

3.4 Miljöteknisk markundersökning enligt MIFO fas 2 .................................. 7 

3.4.1 Inventering............................................................................................................. 7 

3.4.2 Provtagningsplan ................................................................................................. 7 

3.4.3 Provtagning i fält .................................................................................................. 7 

3.4.4 Analyser.................................................................................................................. 9 

3.4.5 Samlad riskbedömning/riskklassning ......................................................... 10 

4 Resultat ................................................................................................... 10 

4.1 Provtagningsplan ................................................................................................... 10 

4.2 Analysresultat ......................................................................................................... 10 

4.2.1 Kongenmönster ................................................................................................... 11 

4.3 Riskbedömning/riskklassning – MIFO fas 2 ............................................. 12 

4.3.1 Föroreningarnas farlighet ................................................................................ 12 

4.3.2 Föroreningsnivå ................................................................................................. 12 

4.3.3 Spridningsförutsättningar .............................................................................. 14 

4.3.4 Känslighet och skyddsvärde ............................................................................ 14 



4.3.5 Samlad riskbedömning .................................................................................... 14 

5 Diskussion ............................................................................................. 15 

5.1 Provtagningsplan ................................................................................................... 16 

5.2 Provtagning i fält ................................................................................................... 16 

5.3 Föroreningshalter i analyserade prov .......................................................... 17 

5.4 Spridningsförutsättningar ................................................................................ 17 

5.5 Kongenmönster ...................................................................................................... 18 

5.6 Liknande verksamheter ...................................................................................... 18 

5.7 Utökade undersökningar och åtgärder ....................................................... 20 

6 Slutsats .................................................................................................... 21 

7 Referenser ............................................................................................ 22 

 

Bilagor: 
Bilaga 1a: Urklipp från MIFO fas 1 blanketter från 2002 
Bilaga 1b: Urklipp från MIFO fas 1 blanketter från 2010 
Bilaga 2a: Upprättad provtagningsplan 
Bilaga 2b: Föreslagna provtagningspunkter 
Bilaga 3: Fullständiga analysresultat



1 

 

1 Inledning 
 
Förorening av mark och vatten från industriell verksamhet har pågått under hundratals år, 
detta har bidragit till att det idag finns runt 85 000 misstänkt eller bekräftat förorenade 
områden runt om i landet (Naturvårdsverket, 2016a). Ett förorenat område är mark, vatten, 
sediment eller konstruktioner som är förorenade i sådan grad att de innebär ett hot mot 
människors hälsa och miljön (Naturvårdsverket, 1999). Dessa har i huvudsak uppkommit 
genom utsläpp, spill och olyckor från den industriella revolutionen fram till slutet av 1970 talet 
(Naturvårdsverket, 1999). Sågverk där man bedrivit doppningsverksamhet är en bransch där 
tidigare använda kemikalier gör att man generellt kan förvänta sig föroreningar i mark, 
grundvatten, ytvatten och sediment (Naturvårdsverket, 2010). Vid doppningsanläggningarna 
har bland annat olika klorfenolpreparat använts så som Ky-5 (tetraklorfenol) och dowicide 
(pentaklorfenol), vilka alltjämt visat sig vara förorenade av olika dioxiner och furaner i 
varierande grad (Henriksson et al., 2013). 
 
Problemet kring förorenade områden i Sverige har framförallt uppmärksammats mer under 
senare år, detta då det blev alltmer tydligt att industrisamhället byggt upp en miljöskuld, som 
utgör ett lokalt hot liksom ett globalt miljöproblem (Naturvårdsverket, 2003). I och med att 
miljöbalken trädde i kraft 1999 förtydligades miljölagstiftningen i landet och arbetet med 
förorenade områden skärptes (Prop. 1997/98:45). De offentligrättsliga reglerna om ansvaret 
för förorenade områden återfinns i balkens 10 kapitel, och kan tillämpas på alla slags områden, 
byggnader och anläggningar som kan medföra risk för skada eller olägenhet på människors 
hälsa och miljön (Prop. 1997/98:45). Arbetet med förorenade områden regleras även av 
riksdagens fastställda miljökvalitetsmål, i synnerhet miljömålet giftfri miljö 
(Naturvårdsverket, 2003). 
 
För att öka kunskapen om förorenade områden i landet fick Naturvårdsverket under 1990-
talet i uppgift att planera för åtgärder med efterbehandling och sanering (Naturvårdsverket, 
1995). Detta resulterade i en branschkartläggning (BKL) av ett 60-tal industribranscher och 
verksamheter, syftet var att översiktligt identifiera vid vilka branscher det förelåg ett 
efterbehandlingsbehov (Naturvårdsverket, 1995). För att inventerings- och 
undersökningsarbetet skulle få ett enhetligt arbetssätt utvecklade Naturvårdsverket 
tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Institutet för Tillämpad 
miljöforskning (ITM) vid Stockholms universitet, samt institutet för Miljömedicin (IMM) vid 
Karolinska institutet en Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO) 
(Naturvårdsverket, 1999). 
 
1.1 Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO) 
Metodiken som utmynnades är idag en nationell inventeringsmetod för förorenade områden, 
och utgör en av sex delar i Naturvårdsverkets serie bedömningsgrunder för miljökvalitet 
(Naturvårdsverket, 1999). Bedömningsgrunderna för miljökvalitet riktar sig till kommuner 
och länsstyrelser som med hjälp av underlaget ska kunna göra kvalificerade bedömningar av 
miljökvaliteten i samhället, och därmed få bättre underlag för miljöplanering och 
målstyrningsarbetet (Naturvårdsverket, 1999). 
 
Bedömningsgrunderna för förorenade områden kan ses som ett hjälpmedel för att med 
begränsat underlag kunna göra bedömningar om vilka risker ett enskilt område ger eller kan 
ge upphov till nu och i framtiden (Naturvårdsverket, 1999). För att strukturera 
inventeringsarbetet indelas objekten i ett prioriteringssystem bestående av fyra klasser; 
 

 Klass 1: mycket stor risk 
 Klass 2: stor risk 
 Klass 3: måttlig risk 
 Klass 4: liten risk 
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Riskklassningsanalysen bygger på en samlad bedömning av föroreningarnas farlighet, 
föroreningsnivån, spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde. För varje 
aspekt som bedöms görs en indelning av risken i 4 nivåer (Naturvårdsverket, 1999). För att 
göra utvärderingen av de olika aspekterna överskådlig fyller man i 2 underlagsblanketter samt 
en blankett för samlad riskbedömning (Naturvårdsverket, 1999). Resultatet från den samlade 
bedömningen är sedan tänkt att ligga till grund för prioriteringar och beslut om vidare 
undersökningar och efterbehandlingsåtgärder (Naturvårdsverket, 1999). Arbetet med 
riskklassning enligt MIFO indelas i två faser, fas 1 utgörs av orienterande studier och fas 2 av 
översiktliga undersökningar (Naturvårdsverket, 1999). 
 

1.1.1 MIFO fas 1 
I MIFO fas 1 utgår riskklassningsanalysen från tillgänglig information om branschen och det 
aktuella objektet (Naturvårdsverket, 1999). Data samlas in genom rekognosering, platsbesök, 
intervjuer med branschkunniga och verksamhetsutövare, samt genom kart- och arkivstudier 
(Naturvårdsverket, 1999). 
 
I den orienterande fasen ställs antaganden upp angående vilka föroreningar som kan förväntas 
finnas på objektet, grundat på vilken typ av kemikalier som använts, samt dess utbredning och 
hur människor och miljön kan exponeras (Naturvårdsverket, 1999). De insamlade underlaget 
ligger sedan tillgrund för en samlad bedömning och objektet indelas i en av de fyra 
riskklasserna (Naturvårdsverket, 1999). Utifrån riskklassningsanalysen i den orienterade 
studien ges rekommendationer om vilka objekt som bör prioriteras till MIFO fas 2 
(Naturvårdsverket, 1999). Prioritering till MIFO fas 2 görs framförallt av området placerade i 
riskklass 1 och 2, det vill säga områden där det föreligger en stor respektive mycket stor risk 
för människors hälsa och miljön (Naturvårdsverket, 1999). Vilket är ett kostnadseffektivt sätt 
att välja ut de mest prioriterade objekten, då undersökningar av förorenade områden ofta är 
mycket dyra (Naturvårdsverket, 1999).  
 

1.1.2 MIFO fas 2 
I MIFO fas 2 utgår riskklassningsanalysen från en översiktlig undersökning av 
föroreningssituationen på objektet. Under denna fas bekräftas eller förkastas de antaganden 
som tidigare gjorts i MIFO fas 1 (Naturvårdsverket, 1999). Syftet med de översiktliga 
undersökningarna är att kontrollera om det förekommer föroreningar, vilken typ av 
föroreningar, i vilka mängder och volymer, samt vilka spridningsförutsättningar som finns på 
det aktuella objektet. Detta för att kunna utföra en säkrare riskklassning än i fas 1 
(Naturvårdsverket, 1999). Undersökningar enligt MIFO fas 2 indelas i följande arbetsmoment; 
 

 inventering  
 provtagningsplan 
 provtagning i fält  
 analyser 
 utvärdering (riskklassning) 
 redovisning 

 
Den första delen av arbetet med MIFO fas 2 består av en inventering och sammanställning av 
tillgänglig bakgrundinformation om objektet (SGF, 2013). Utifrån den information som 
framkommer under inventeringen tas sedan beslut om inriktning och omfattning av 
undersökningarna, och en provtagningsplan upprättas (SGF, 2013). Detta för att optimera 
provtagningsinsatserna och för att säkerställa kvalitén och effektiviteten av fältarbetet (SGF, 
2013). 
 
Provtagning i fält genomförs därefter i enlighet med den upprättade provtagningsplanen, där 
provtagningsstrategin finns definierad (Naturvårdsverket, 1999). Efter proverna analyserats 
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görs sedan en samlad bedömning av föroreningssituationen på objektet och en ny 
riskklassning utförs (Naturvårdsverket, 1999). Resultatet från riskklassningsanalysen ligger 
sedan tillgrund för fördjupade undersökningar och åtgärdsbehov på platsen 
(Naturvårdsverket, 1999). 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att genomföra en översiktlig markundersökning vid en 
nedlagd sågverksamhet i Lövsele, Västerbottens län, med avseende på dioxin. Detta för att få 
en bild av föroreningssituationen samt eventuella spridningsförutsättningar i och i anslutning 
till området. Resultatet skall sedan ligga till grund för riskklassning enligt MIFO fas 2, samt 
för bedömning av fördjupande undersökningar och åtgärdsbehov. 
 
Studien syftar till att besvara följande frågeställningar: 
 

 Förekommer dioxiner i mark? 
 Kan resultatet från undersökningen kopplas till de använda kemikalierna? 
 Hur ser spridningsförutsättningarna ut på objektet? 
 Hur förhåller sig objektet mot andra liknande verksamheter? 

 
1.3 Avgränsning 
Vid den översiktliga markundersökningen kommer inte förekomst av andra föroreningar än 
dioxin att undersökas. Detta på grund av att dioxin rör sig långsamt i mark och är därför en 
bra markör för studien. Utredningen kommer heller inte att behandla andra medier än mark. 
Men antaganden om föroreningsförekomst i grundvatten, ytvatten samt sediment kommer 
även att göras i rapporten för att kunna bedöma behov av utförligare undersökningar. 
 

2 Bakgrund 
 

2.1 Lövsele sågverk 
I Lövsele bedrevs sågverksamhet från 1912 fram till 1929 då sågverket förstördes i en brand. 
Sågverket återbyggdes och drevs sedan vidare tills det lades ner 1978 (Pettersson muntl., 
2016). På sågverket tillverkade man sågade barrträvaror och under början av 70-talet låg 
produktionen på cirka 5500 m3, sågen hade 13 anställda (Pettersson muntl., 2016). Under 
senare delen av 50-talet började man använda sig av kemikalier i verksamheten, detta för att 
skydda det nysågade virket mot blånad och svampangrepp vid torkning (Pettersson muntl., 
2016). Mellan perioden 1970–78 doppades virket i preparatet Ky-5, behandling ägde rum 
mellan maj och september månad, enligt uppgift ska cirka 100 kg/år av preparatet använts. 
Behandlingen gjordes genom att virkespaketen placerades på en gaffelanordning som 
doppades maskinellt i en plåtbalja fylld med preparatet, virket kördes därefter ut till 
virkesupplaget där det fick dropptorka på marken (Pettersson muntl., 2016). Innan 
gaffelanordningen fanns tillgänglig på verksamheten tillämpades även doppningsverksamhet 
för hand i ett mindre kar beläget inne i sågverket (Pettersson muntl., 2016). Oklarheter finns 
dock under vilken tid detta pågick. Enligt uppgift ska doppningskaret på anläggningen tömts 
ut på området och doppningskaret inne i såghuset tömts ut orenat genom befintligt golv. 
Dropp, spill och olyckor vid doppningsanläggningarna ska även ha varit vanligt 
förekommande, speciellt när virket lyftes upp ur preparatet. Inträngningen i det nysågade 
virket är mindre än 1 mm och behandlingen gav därför bara en yt-effekt (Pettersson muntl., 
2016). 
 

2.2 Sågverksområdet idag 
Det aktuella området är beläget i Lövsele hamn, Västerbottens län (figur 1), på fastigheterna 
Noret 3:5 och Noret 3:6. Alla byggnader från sågverksamhetstiden är idag riven och området 
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är avstädat, bortsett från den dåvarande barkdeponin som vittnar om områdets tidigare 
användningsområde. Idag används området istället till husvagnscamping under 
sommarmånaderna, och ett flertal platsbyggda trädäck runt om campingen tyder på 
återkommande campinggäster. Hamnen som gränsar mot Lövselefjärden (Bottenviken) har 
under de senaste åren renoverats, men trots detta kan man än idag se spår av den gamla 
utlastningskajen för de sågade trävarorna. 
 
Området har blivit klassat som riksintresse enligt miljöbalken 3:6 (SFS 1998:808) med 
avseende på naturvård och rörligt friluftsliv, området ligger även inom Malås samebys totala 
renbetesområde och Lövselefjärden har även blivit utpekat som lekområde för fisk. 
 

 
Figur 1. Det f.d. sågverksområdets placering markerad med röd cirkel (Lantmäteriet, 2016) 

 

2.3 MIFO fas 1 
På det aktuella området har man tidigare utfört två MIFO fas 1 inventeringar. Vid den första 
inventeringen som ägde rum 2002 bedömdes objektet tillhöra riskklass 3, det vill säga måttlig 
risk för människors hälsa och miljön (bilaga 1a). Riskklassningen baserades på ett blandprov 
taget av hälsoskyddskontoret i Skellefteå under 1988, där man hittat mindre mängder koppar, 
krom och arsenik, och att användningen av kemikalier från senare delen av 1950-talet skett i 
en begränsad omfattning, då kemikalier från början penslats på det sågade trävirket. 
Användningen av preparatet Ky-5 ansågs även ha skett i begränsad omfattning trots att 
preparatet bedömdes ha mycket hög farlighet och att fastläggningen av föroreningar i marken 
ansågs kunna medföra att skadliga halter finns kvar i marken trots den långa tid som förflutit 
sedan verksamheten upphörde (bilaga 1a).  
 
Sedan dess har provtagning av liknande verksamheter ökat, och man har fått ökad kännedom 
om föroreningssituationen vid denna typ bransch (Naturvårdsverket, 2010). Därför gjordes 
ytterligare en inventering enligt MIFO fas 1 på området 2010 (bilaga 1b). Objektet bedömdes 
då tillhöra riskklass 2, det vill säga stor risk för människors hälsa och miljön. Riskklassningen 
baserades på förekomst av dioxiner och pentaklorfenol, där föroreningsnivån för dioxin utgick 
från Naturvårdsverkets rapport 4918:s definition att bedömning av uppskattade mängder ska 
relateras till föroreningarnas farlighet (bilaga 1b). ”Dioxin är en förorening med mycket hög 
toxicitet och som dessutom anges ha extrem farlighet, där bara förekomsten innebär att 
mängden förorening ska bedömas som mycket stor” (Naturvårdsverket, 1999). 
 



5 

 

2.4 Dioxin 
Dioxiner har aldrig producerats avsiktligt i miljön, utan har bland annat bildats vid 
tillverkningen av kemikalier som innehåller klor och vid olika förbränningsprocesser 
(Livsmedelsverket, 2015). Vid sågverk där man bedrivit doppningsverksamhet var 
användningen av klorfenolpreparat vanligt förekommande innan de förbjöds 1978 (Persson et 
al. 2006), vilka ofta var förorenade med dioxiner i olika grad (Persson et al. 2006). 
 
Dioxinerna bildas genom att en mindre del av klorfenolerna reagerar med varandra och då 
bildar klorerade tvåringsstrukturer i from av polyklorerade dibenzo-para-dioxiner (PCDD) 
och polyklorerade dibenzofuraner (PCDF) (figur 2) (Naturvårdsverket, 2009a). På de två 
ringarna finns det möjlighet för bindning av klor på åtta platser, vilket resulterar i att dioxiner 
kan finns i alla kloreringsgrader från mono till okta (Naturvårdsverket, 2009a). 
 

 
Figur 2: Generell kemisk struktur för PCDD (till vänster) och PCDF (till höger). Båda strukturerna kan vara 
klorerande med 1 till 8 kloratomer (Naturvårdsverket, 2007) 

 
Beroende på antalet kloratomerna och deras position i molekylen kan det bildas 75 olika 
kongener av PCDD och 135 olika kongener av PCDF, vilka är två viktiga egenskaper som 
påverkar dioxinets toxiska och persistenta egenskaper (Naturvårdsverket, 2009a). Av de 
sammanlagt 210 kongener som kan bildas är det cirka 17 stycken som klassas som toxiska. Den 
mest toxiska av alla kongener är 2,3,7,8-teraklordibenso-para-dioxin (2,3,7,8-TCDD), som 
även klassats som ett av de starkaste och giftigaste av alla kända ämnen i dagens samhälle 
(Naturvårdsverket, 2009a). 
 

 
Figur 3: Strukturformel för PCDD kongenen TCDD, med den kemiska formeln C12H4Cl4O2. (Naturvårdsverket, 
2007) 

 
Eftersom att klorfenoler kan tillverkas på olika sätt kan innehållet av PCDD och PCDF variera 
mellan olika preparat, halterna kan variera liksom förhållandet mellan olika kongener inom 
samma kloreringsgrad men även mellan kloreningsgrader (Naturvårdsverket 2006). 
Kongensammansättningen i ett prov kan därför användas för att identifiera möjliga 
dioxinkällor/preparat (Naturvårdsverket, 2006). 
 

2.4.1 Egenskaper 
Alla dioxinkongener är stabila, fettlösliga och långlivade föreningar. Som grupp klassificeras 
dioxiner som extremt lipofila, dessa egenskaper bidrar till att dioxiner binder hårt till organiskt 
material och partiklar i miljön, och fördelningen kommer därav vara starkt förskjuten mot jord 
och sediment (Naturvårdsverket, 2007). Tack vare dess fettlösliga egenskaper kan dioxinerna 
även bioackumuleras i fettväven hos organismer och biomagnifieras uppåt i näringskedjan 
(Livsmedelsverket, 2015). Alla dessa egenskaper bidrar således till att dioxinerna kan finnas 
kvar i miljön under en lång tid trots att utsläppen och användningen varit begränsad sedan 
slutet av 1970-talet (Livsmedelsverket, 2015). 
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2.4.2 Exponering, hälsoeffekter och riskgrupper 
Exponering till människa sker huvudsakligen via livsmedel (90 %), framförallt via feta 
animaliska livsmedel så som fisk, mjölk, kött och ägg (Livsmedelsverket, 2015). Där fisk svarar 
för cirka 50 % av exponeringen hos vuxna människor, särskilt höga dioxinhalter återfinns i fet 
fisk så som vildfångad lax, öring, sill/strömming (Livsmedelsverket, 2015). 
 
Negativa effekter hos människa har visat sig uppkomma redan vid låga exponeringsnivåer, och 
effekter har framförallt kopplats till immun-, nerv-, hormon- samt reproduktionssystemet 
(Livsmedelsverket, 2015).  Negativa hälsoeffekter uppkommer främst genom kontinuerligt 
intag, och är inte akuttoxiska om inte doserna är extrema (Livsmedelsverket, 2016). Vissa 
grupper kan dock vara mer känsliga, tillexempel foster och småbarn, samt barn, ungdomar 
och kvinnor i barnafödande ålder. Detta då dioxiner som lagrats i kroppen förs över till fostret 
och ammande spädbarn via moderkakan och modersmjölken (Livsmedelsverket, 2016). 
 

2.4.3 Toxicitet 
Skillnaden i toxicitet mellan dioxinkongenerna är stor, för att kunna bedöma den totala 
effekten av alla dioxinlika ämnen använder man sig av ett ekvivaleringsverktyg, där den 
samlade dioxinlika effekten uttrycks i dioxinekvivalenter (TEQ) (Livsmedelsverket, 2015). 
Principen är att giftigheten hos kongenerna sätts i relation till den mest toxiska kongenen 
2,3,7,8-TCDD, som har en toxisk ekvivalensfaktor (TEF) på 1 (Livsmedelsverket, 2015). Andra 
dioxiner och dioxinlika ämnen har ett TEF-värde lägre än 1. Genom att multiplicera dosen av 
ett ämne med ämnets TEF-värde omvandlar man värdet till TEQ (toxic equivalents), och på så 
sätt får man en gemensam enhet för flera olika kongener och ämnen (Livsmedelsverket, 2015). 
TEQ-värdet kan alltså ses som ett toxicitetrelaterat mått på dioxininnehåll och motsvarar inte 
koncentrationer av enskilda föreningar (Livsmedelsverket, 2015). Detta värde anges dels som ett 
värde där enbart detekterade halter summeras exklusive halter under rapporteringsgränsen 
(lowerbound) och dels som ett värde då en summering av alla dioxinhalter, där även värden 
under rapporteringsgränsen inkluderas. 
 

3 Material och Metod 
 

3.1 Litteratursökning 
Litteratur och underlag för fallstudien har hämtats från Naturvårdsverkets handböcker och 
vägledningar, Svenska Geotekniska Föreningens fälthandbok 2:2013, Sveriges Geologiska 
Undersökning, Lantmäteriet och de tidigare utförda MIFO fas 1 inventeringarna som gjorts av 
Länsstyrelsen i Västerbotten, samt vetenskapliga artiklar hämtade genom sökmotorerna Web 
of Science och PubMed. 
 
Sökord för undersökningen har varit: contaminated areas, dioxin contamination, 
pentachlorophenol, tetrachlorophenol, dioxins, pattern, Ky-5, sawmill 
 

3.2 Material 
Följande material har använts vid den marktekniska undersökningen: 
 

 SGF:s Fälthandbok – undersökningar av förorenade områden. Rapport 2:2013 
 Upprättad provtagningsplan 
 Kartor från SGU (jordart, jorddjup, berggrund, grundvatten, brunnar), samt historisk 

karta och ritning över sågverksområdet 
 Måttband/lod 
 Sprayfärg 
 Spade och blomspade 
 Traktorgrävare med gaffelanordning 
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 Skyddsutrustning (hjälm, handskar, varselkläder, skyddsskor) 
 Penna och papper 
 Etiketter för märkning av prover 
 20 stycken glasburkar med diffusionstäta lock 
 Kylväska 
 Telefon (kamera och gps för utmärkning av provpunkter) 
 Handhållen skruvborr 

3.3 Budget 
En budget på 30 000 kronor lämnades av Skellefteå kommun för utförandet av den 
miljötekniska markundersökningen och analys av prover hos ALS Scandinavia AB. 
Undersökningens omfattning styrdes efter budget.  
 

3.4 Miljöteknisk markundersökning enligt MIFO fas 2 
Den miljötekniska markundersökningen har utförts med stöd av Naturvårdsverkets rapport 
4918, Metodik för inventering av förorenade områden (Naturvårdsverket, 1999), samt 
Svenska Geologiska Föreningens rapport 2:2013, Fälthandbok – undersökningar av 
förorenade områden (SGF, 2013). 
 

3.4.1 Inventering  
Den första delen av arbetet inför de miljötekniska markundersökningarna bestod av en 
inventering av tillgänglig information om objektet. Syftet med inventeringen var att skapa en 
så beskrivande bild som möjligt av området innan undersökningarna sedan kunde påbörjas. 
 
För att samla in väsentlig information gjordes ett platsbesök den 16 september 2016, 
tillsammans med Marie Eldståhl (ÅF) och Kurt Pettersson (tidigare anställd vid sågverket). 
Ändamålet med platsbesöket var att få en bild av den tidigare verksamheten, vart olika 
byggnader och processer ägt rum, vart kemikalier använts, samt vart vägar och platser för 
virkesupplag tidigare varit beläget. 
 
Övrig information om objektet hämtades från de tidigare MIFO fas 1 inventeringarna från 
Länsstyrelsen i Västerbotten, kartor från SGU (jordart, jorddjup, berggrund, grundvatten, 
brunnsarkiv), samt historiska kartor från lantmäteriet.  
 

3.4.2 Provtagningsplan 
Utifrån den information som inhämtats under inventeringsfasen upprättades därefter en plan 
där provtagningsstrategin finns definierad. Syftet med planen var att i detalj beskriva hur 
provtagningen skulle genomföras, vilka medier som skulle provtas, vilken metod som skulle 
användas, hur prover skulle tas och beredas samt vilka analyser som skulle genomföras på 
respektive prov för att mål och syfte med undersökningen skulle nås. Detta för att optimera 
provtagningsinsatserna och säkerställa tillförlitligheten av resultatet men även som ett sätt att 
kommunicera vad som skulle göras till beställaren.  
 
Provtagningsplanen upprättades med stöd av SGF:s fälthandbok 2:2013, och kan ses i sin 
helhet i bilaga 2a, och de föreslagna provpunkterna kan ses i bilaga 2b.  
 

3.4.3 Provtagning i fält 
Provtagning och fältarbetet utfördes enligt SGF:s fälthandbok 2:2013 (SGF, 2013), samt de 
kvalitet och säkerhetspunkter som fastställts i den upprättade provtagningsplanen (bilaga 2). 
 
Markundersökningarna utfördes som en översiktlig miljöteknisk markundersökning på 
strategiskt utvalda punkter, där störst risk för föroreningar bedömdes föreligga efter 
genomförd inventering (bilaga 2b). Provtagningspunkternas lägen redovisas i figur 4. 
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Provtagningsarbetet genomfördes den 30 september 2016, vädret var mestadels soligt med en 
temperatur på cirka 12˚C. Närvarande vid provtagningen var även Kristina Sundqvist (ÅF) och 
Kurt Pettersson som anlitats för att hjälpa till med grävningen av provgroparna. 
Provtagningen gjordes genom provgropsgrävning (PG) med traktorgrävare med 
gaffelanordning, och genom skruvprov (SP) med handhållen skruvborr, samt ett ytligt 
samlingsprov med hjälp av blomspade vid den dåvarande spån/barkdeponin som hittades i 
anslutning till området (figur 4). Sammanlagt togs prover från 8 punkter i området. 
Provgropsdjupen i de grävda provgroparna varierade mellan 0,6–0,9 meter mellan 
provgroparna. 
 

 
Figur 4: Samtliga provpunkters placering. PG1-5 symboliserar provgropspunkter, SP 1-2 symboliserar 
skruvprovspunkter, och punkten vid spån/barkdeponin symboliserar de ytliga samlingsprovet. (Lantmäteriet, 
2016) 

 
Sammanlagt togs 20 jordprover (tabell 1). Jordprover från provgroparna togs från markytan 
och nedåt, proverna tog ut med blomspade från varje distinkt skikt som förekom i 
markprofilen (tabell 1), proverna placerades därefter i glasburkar märkta provpunktens 
identitet samt provets djup i markprofilen. Provtagning genom handhållen skruvborr 
genomfördes vid två punkter för det tidigare sågverket (figur 4). Provtagningen utfördes 
genom att skruvborren borrades ner i marken och sedan drogs upp, materialet som fastnade 
skrapades sedan ner i glasburk och märktes upp med provets identitet (tabell 1). Ett 
samlingsprov togs ut vid områdets barkdeponi, i form av ytliga prover från 10 olika delar av 
deponin, som därefter placerades i en glasburk som märktes med provpunktens identitet 
(tabell 1).   
 
Samtliga provpunkters märktes ut med hjälp av en applikation i telefonen, Pinbox. Samtliga 
moment som utfördes i fält dokumenterades och fotograferades för att göra det möjligt att 
spåra eventuella fel vid provtagningen. 
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Tabell 1: Tabellen representerar provtagningens omfattning, samtliga prover representeras i provdjup (m) 
samt vilken sammansättning provet bestod av. 

PG1     PG2     PG3     

  Provdjup Prov typ   Provdjup Prov typ   Provdjup Prov typ 

  0-0,1 matjord   0-0,1 matjord   0-0,1 matjord 

  0,1-0,2 sand   0,1-0,2 sand+org.mat   0,1-0,3 sand 

  0,2-0,6 sandig silt   0,2-0,25 sand+org.mat   0,3-0,35 bark 

        0,25-0,7 sand   0,35-0,55 sand 

              0,55-0,7 bark/trä 

PG4     PG5     SP1     

  Provdjup Prov typ   Provdjup Prov typ   Provdjup Prov typ 

  0-0,1 växtskikt   0-0,4 sand + sten   0-0,3 jord+spån 

  0,1-0,7 nat. morän   0,4-0,8 bark      

        0,8-0,9 spån       

SP2     Barkdeponi      

  Provdjup Prov typ   Provdjup Prov typ    

  0-0,3 nat. morän   samlingsprov spån/bark    

 

3.4.4 Analyser 
Sammanlagt valdes 9 prover ut för analys av dioxinförekomst (tabell 2). Proverna valdes ut 
med avseende på innehåll av organiskt material, eftersom att skikt med tydliga spår av 
organiskt material ansågs ha möjlig koppling till områdets tidigare verksamhet. I vissa fall 
noterades tydliga spår av sågspån, bark eller virke, i andra fall kan de organiska skikten 
eventuellt motsvara den tidigare markytan med vegetation innan utfyllnad (Tabell 2). De 
prover som valdes ut skickades till ALS Scandinavia AB som är ett ackrediterad laboratorium. 
De prover som inte skickades har sparats för att möjliggöra ytterligare analyser. 
 
Tabell 2: Tabellen representerar de prover som skickades till ALS Scandinavia för analys, i tabellen framgår det 
aktuella provets djup samt sammansättning. 

 
Provpunkt 

 
PG1 
 

 
PG2 

 
PG2 

 
PG3 

 
PG3 

 
PG4 

 
PG5 

 
SP1 

 
Barkdeponi 

 
Provdjup 

 
0,2-0,6 

 
0,1-0,2 

 
0,2-0,25 

 
0,3-0,35 

 
0,55-0,7 

 
0-0,1 

 
0,8-0,9 

 
0.0,3 

 
Ytligt 
samlingsprov 
 

Provtyp 
Sandig/ 
silt 

Sand + 
organiskt 
material 

Sand + 
organiskt 
material 

Org. 
material 

Org. 
material 

Översta 
växtskiktet 

Org. 
material 

Jord 
+ 
spån 

Spån/bark 

 
Analysmetoden som användes (GC-MS) är en analytisk metod som kombinerar funktionerna 
av gaskromatografi (GC) och masspektrometri (MS) för att separera samt identifiera olika 
typer av föreningar i ett prov. Vid analysen mäts innehåll av de 17 mest toxiska kongenerna 
(tabell 3), i respektive prov. 
 
Tabell 3. Tabellen representerar samtliga kongener som analyserats i de utvalda proverna. 

Analyserade kongener   

2,3,7,8-tetraCDD oktaklordibensodioxin 1,2,3,7,8,9-hexaCDF 

1,2,3,7,8-pentaCDD 1,2,3,7,8-pentaCDF 2,3,4,6,7,8-hexaCDF 

1,2,3,4,7,8-hexaCDD 2,3,4,7,8-pentaCDF 1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 

1,2,3,6,7,8-hexaCDD 2,3,7,8-tetraCDF 1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 

1,2,3,7,8,9-hexaCDD 1,2,3,4,7,8-hexaCDF Oktaklordibensofuran 

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 1,2,3,6,7,8-hexaCDF  
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3.4.5 Samlad riskbedömning/riskklassning 
Den samlade riskbedömningen och riskklassningen gjordes med hjälp av blanketter utgivna 
av Naturvårdsverket. Vid bedömning av föroreningssituationen har följande parametrar 
belysts; föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningar samt 
känslighet och skyddsvärde. För varje aspekt görs en indelning av risken i 4 nivåer enligt 
Naturvårdsverkets rapport 4918. Den samlade bedömningen resulterade sedan i att objektet 
inordnades i en av 4 riskklasser: 
 

 Klass 1 - Mycket stor risk  

 Klass 2 - Stor risk  

 Klass 3 - Måttlig risk  

 Klass 4 - Liten risk 

 

4 Resultat 
 

4.1 Provtagningsplan 
För att initiera arbetet med planen sammanställdes den information som inhämtats under 
inventeringsfasen, detta för att samlade kunskaper skulle bli överskådliga och för att 
kunskapsluckor skulle identifieras. Utifrån det kunde sedan beslut om mål, syfte och 
omfattning med provtagningen fattas. Syftet utformades till: 
 
”Syftet med provtagningen är att verifiera om dioxinföroreningar förekommer som kan 
härröra från den tidigare verksamheten. Utredningen syftar även till att ta fram underlag 
för riskklassning enligt MIFO fas 2 samt för bedömning av behov av ytterligare 
undersökningar och åtgärder” (bilaga 2a). 
 
Utifrån syftet togs sedan beslut om riktad provtagning. Provtagningspunkterna placerades 
därför i första hand riktade mot misstänkta ”installationer”, där sannolikheten att finna 
föroreningar var som störst (bilaga 2b). Provtagningspunkternas placering baserades på den 
information som framkommit under inventeringsfasen. På grund av dioxiners egenskaper att 
binda till organiskt material valdes provtagningsmetoden att genomföras med 
provgropsgrävning. Metoden valdes för att den ger en god överblick av jordens 
sammansättning så som jordlagerföljd och avvikande material, men också för att den lämpar 
sig bra för att ta prover på distinkta skikt. Provtagning med handhållen skruvborr valdes även 
att genomföras vid platsen för det tidigare sågverket där doppning bedrivits inomhus, detta 
för att rådande förhållanden på platsen inte tillät provgropsgrävning.  
 
Efter upprättandet skickades sedan provtagningsplanen till Skellefteå kommun för granskning 
och godkännande innan de markundersökningarna sedan kunde påbörjas. Den godkända 
provtagningsplanen kan ses i sin helhet i bilaga 2a och de föreslagna provtagningspunkternas 
placering kan ses i bilaga 2b.  
 

4.2 Analysresultat 
Som jämförande riktvärde föreslås Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 
markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009b). 
Detta då området blivit klassat som skyddsintresse enligt MB 3:6 men även på grund av 
områdets karaktär och användningsområdet. Riktvärdet för mindre känslig markanvändning 
(MKM) har även tagits med för vidare jämförelse (Naturvårdsverket, 2009b). 
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Dioxinhalter anges i Naturvårdsverkets riktlinjer som ett sammanslaget värde som anses 
beskriva provets totala giftighet med avseende på dioxiner (TEQ, toxic equivalency). Vid 
beräkning, har TEF:s från världshälsoorganisationen WHO använts. Jämförelser i de 
analyserade proverna har gjorts med WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound, vilket innebär att de 
kongener som ligger under rapporteringsgränsen exkluderas. Detta ger summor som sannolikt 
är något lägre än den faktiska koncentrationen. Ett alternativ är att presentera resultaten i 
form av upperbound där rapporteringsgränsen används i beräkningarna för de kongener som 
ligger under rapporteringsgränsen. Koncentrationer för varje enskild kongen anges i bilaga 3. 
I tabellen (tabell 4) anges samtliga halter i ng/kg TS eftersom att detta ger bättre läsbarhet. I 
Naturvårdsverkets rapport 5976 anges riktvärden för KM och MKM istället i mg/kg TS.  
 
Dioxiner har detekterats i samtliga analyserade jordprov, och föroreningshalter över såväl KM 
som MKM har upptäckts i flertalet av provpunkterna (tabell 4). I 7 av 9 analyserade jordprov 
översteg de uppmätta halterna Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 
markanvändning (KM), och i 4 av 9 prov översteg de uppmätta halterna dessutom 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) (tabell 4). 
Högst dioxinhalt återfinns i provpunkt SP1 (18 000 ng/kg TS), som utgör platsen för det 
tidigare sågverket där doppning ägt rum inomhus (tabell 1).  
 
Tabell 4: Analysresultat efter genomförd analys på ALS Scandinavia AB med avseende på dioxiner. Samtliga halter 
anges i ng/kg TS. Halter över MKM är markerade med röd färg och halter över KM med orange färg. Resultaten 
återfinns i sin helhet i bilaga 3. 

Parameter/provpunkt WHO PCDD/F-TEQ (lowerbound) 

KM 
 

20 

MKM 
 

200 

PG1  
0,2–0,6 

120 

PG2  
0,1–0,2 

720 

PG2  
0,2–0,25 

2200 

PG3  
0,3–0,35 

5300 

PG3  
0,55–0,7 

190 

PG4  
0–0,1 

9,6 

PG5  
0,8–0,9 

140 

SP1  
0–0,3 

18000 

Barkdeponi 7,7 

 
4.2.1 Kongenmönster 
För att undersöka om dioxinföroreningarna som påträffats kunde härröra från det använda 
preparatet Ky-5 gjordes jämförelser av kongensammansättningen i de analyserade proverna 
(figur 5), mot kongensammansättningen av preparatet Ky-5 (figur 6) (Sundqvist et al., 2010). 
Resultatet från jämförelsen visar ett samband med avseende på 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF och 
oktaklordibensofuran (figur 5 och 6). Både de egna proverna liksom Ky-5 innehåller även 
halter av dioxiner men i mindre halter. Resultatet från jämförelsen skulle därför kunna 
relateras till att de påträffade föroreningarna kan härröra från det använda preparatet.  
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Figur 5: Fördelning mellan de 17 analyserade kongenerna vid respektive provpunkt 

 

 
Figur 6: Mönster för kongenfördelning i preparatet Ky-5 (Sundqvist et al., 2010) 

 

4.3 Riskbedömning/riskklassning – MIFO fas 2 
 
4.3.1 Föroreningarnas farlighet 
Risken beror på hälso- och miljöfarligheten hos föroreningarna på objektet, med farlighet 
avses ämnets möjlighet att skada människor och/eller miljön, bedömning av förekommande 
föroreningars farlighet baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter samt klassificering från 
kemikalieinspektionen (kemI). Vid bedömning av föroreningarnas farlighet tas ingen hänsyn 
till samverkanseffekter mellan föroreningar, utan baseras endast på enskilda ämnens toxicitet.  
Dioxiner är en förorening med mycket hög toxicitet som också anges ha ”extrem farlighet” 
(Naturvårdsverkets, 1999). 
 
4.3.2 Föroreningsnivå 
Sammanvägning av föroreningsnivån görs genom jämförelse av tillstånd, avvikelse från 
jämförvärde, mängd förorening och volym förorenade massor (Naturvårdsverket, 1999).  
 
I Naturvårdsverkets MIFO rapport 4918 anges särskilda tillståndsklasser baserat på 
riktvärden för förorenad mark. I rapporten används en fyrgradig indelning, där det lägsta 
intervallet kan betraktas som haltnivåer under vilka negativa effekter på människa och miljö 
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0,9
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16AF06 SP1 0-0,3
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16AF06 PG2 0,1-0,2
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inte riskeras på varken lång eller kort sikt (Naturvårdsverket, 1999). Riktvärdet för KM 
motsvarar gränsen mellan ”mindre allvarligt” och ”måttligt allvarligt” tillstånd (tabell 5). 
 
Tabell 5: Indelning i tillståndsklasser enligt Naturvårdsverkets MIFO rapport 4918. Halterna anges i ng/kg TS  

 
Parameter/tillståndsklass 
 

 
Mindre 
allvarligt 
 

 
Måttligt 
allvarligt 
 

 
Allvarligt 
 

 
Mycket 
Allvarligt 
 

Dioxiner furaner plana PCB 
som TCDD ekv 

<10 
 

10-30 
 

30-100 
 

>100 
 

 
Tillståndet i de analyserade proverna från området bedöms som mycket allvarligt i samtliga 
punkter i tabell 6, där föroreningshalten överstiger KM såväl som MKM. Tillståndet bedöms 
som mindre allvarligt för provpunkterna vid PG4 och barkdeponin (tabell 4).  
 
Tabell 6: tabellen representerar de jordprover där föroreningshalter överstiger KM samt MKM. Samtliga halter 
anges i ng/kg TS. Halter över MKM är markerade med röd färg och halter över KM med orange färg. 

 
Parameter/Provpunkt 

 
PG1  
0,2-0,6 

 
PG2  
0,1-0,2 

 
PG2  
0,2-0,25 

 
PG3  
0,3-0,35 
 

 
PG3  
0,55-0,7 
 

 
PG5  
0,8-0,9 

 
SP1 
0-0,3 

 
WHO PCDD/F-TEQ exl. 
LOQ 

 
120 
 

 
720 
 

 
2200 
 

 
5300 
 

 
190 
 

 
140 
 

 
18000 
 

 
Jämförvärdet representerar ett idealt tillstånd utan mänsklig påverkan, i praktiken baseras 
dessa värden ofta på observationer i mindre påverkade områden, så kallade bakgrundsvärden 
(Naturvårdsverket, 1999). Genom att beräkna avvikelsen från jämförvärdet kan graden av 
mänsklig påverkan bedömas vid de analyserade proverna på så vis bedömas. 
 
Tabell 7:  Indelning av avvikelse från jämförvärde enligt Naturvårdsverkets rapport 4918 (Naturvårdsverket, 1999) 

Ingen/liten påverkan 
av punktkälla 
 

Trolig påverkan av 
punktkälla 
 

Stor påverkan av 
punktkälla 
 

Mycket stor påverkan 
av punktkälla 
 

<jämförvärdet 
 

jämförvärdet - 5 ggr 
jämförvärdet 
 

5 ggr jämförvärdet - 25 
ggr jämförvärdet 
 

> 25 ggr jämförvärdet 
 

 
Vid föreliggande undersökning gjordes ingen provtagning avsiktligt för att ta reda på 
barkgrundhalten på området. Men förslagsvis kan den uppmätta halten för PG4 (9,6 ng WHO-
TEQ/kg TS) användas som jämförvärde i det här fallet. Avvikelsen från jämförvärdet och det 
högst uppmätta värdet (18 000 ng WHO-TEQ/kg TS) kan därför anses som en mycket stor 
mänsklig påverkan, vilket innebär en tydlig påverkan från lokala källor (hot spots) vid 
provpunkten för SP1.  
 
Enligt Naturvårdsverkets MIFO rapport 4918 återfinns relateras riskerna till om 
föroreningsmängden är liten eller stor (Naturvårdsverket, 1999). Där bedömningen ”liten” till 
”mycket stor” anges. Dessa anses dock inte gälla för föroreningar med mycket hög toxicitet, så 
som dioxiner. För dessa ämnen ska blotta förekomsten i sig innebära att mängden förorening 
ska bedömas som mycket stor (Naturvårdsverket, 1999). 
 
Volymen förorenade massor är i det här fallet svårt att bedöma på grund av otillräckliga data, 
för få provtagningspunkter och för få analyserade prover. Detta då resultatet från föreliggande 
markundersökningen inte säger någonting om fördelningen av dioxinföroreningarna i plan- 
och djupled samt att ingen begränsning har kunnat fastställas. Sammantaget bedöms ändå 
volymen vara liten till mycket stor, då föroreningar har påträffats på flera ställen. 
 
Den samlade bedömningen avseende föroreningsnivåer framgår Figur 7.  
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4.3.3 Spridningsförutsättningar 
Spridningsförutsättningar i olika jordarter varierar, generellt sprids en förorening 
lättare/snabbare i högpermeabla jordarter så som grus och sand, medan lerhaltiga jordarter 
bidrar till en mer långsam/begränsad spridning. För att bedöma spridningsförutsättningar i 
mark och grundvatten görs först en bedömning spridningshastigheten som om den vore lika 
med grundvattnets hastighet i olika jordlager vid en lutning av 1% av grundvattnet. Därefter 
tas faktorer som fastläggning och nedbrytning i beaktande som kan ge anledning till att 
modifiera den från början antagna spridningshastigheten. 
 
Som grupp klassificeras dioxiner som extremt lipofila, de lipofila egenskaperna varierar dock 
med kloreringsgraden och de högklorerade kongenerna tenderar att ha lägre vattenlöslighet 
och lägre nedbrytbarhet jämfört med lågklorerade kongener. Generellt bidrar dessa 
egenskaper till att dioxiner absorberar hårt till organiskt material och partiklar i miljön, och 
fördelningen kommer därav att vara starkt förskjuten mot jord och sediment. Spridning av 
föroreningar i grundvatten kan dock ske genom att dioxinerna binder till den rörliga delen av 
marken och kolloiderna och kan därav följa med vattenströmmarna. Då uppgifter saknas om 
grundvattenströmmar samt koncentrationer av dioxiner i grundvattnet saknas för detta objekt 
finns stora osäkerheter vad gäller spridningsförutsättningarna för dioxiner på området. Vid 
bedömningen har därför spridningsförutsättningarna satts till måttliga (tabell 8). 
 
Tabell 8: Indelning av spridningsförutsättningar i mark och grundvatten enligt Naturvårdsverkets rapport 4918 
(Naturvårdsverket, 1999). 

 Små Måttliga Stora Mycket stora 

mark/grundvatten 
 
Ingen spridning 
 

 
<0,1m/år 
 

 
0,1–10 m/år 
 

 
> 10m/år 
 

 
Den samlade bedömningen avseende spridningsförutsättningar framgår av Figur 7. 
 
4.3.4 Känslighet och skyddsvärde 
Denna del avser den exponering av föroreningar som människor och miljön kan utsättas för i 
dag och i framtiden (Naturvårdsverket, 1999). Känslighet för människa bedöms på individnivå 
och är därmed oberoende av hur många som påverkas på objektet. För miljön bedöms 
skyddsvärdet hos de arter eller ekosystem som exponeras för föroreningarna på objektet. 
 
Vid bedömning av känslighet tas samtliga potentiella exponeringsvägar i beaktande, 
inandning av damm, intag av vatten och föda men även risker för direkt kontakt via huden 
samt att barn vistas i området. Känslighet och skyddsvärde bedöms sammantaget vara mycket 
stort, detta trots att människor inte vistas permanent på området. Bedömningen görs med 
avseende på områdets nuvarande användningsområde, samt att området ligger inom ett 
område som blivit klassat enligt riksintresse med avseende på naturvård och rörligt friluftsliv, 
samt att Lövselefjärden blivit utpekat som lekområde för fisk. 
 
Den samlade bedömningen avseende känslighet och skyddsvärde framgår av Figur 7.  
 
4.3.5 Samlad riskbedömning 
Den samlade bedömningen av riskerna för människa och miljön vid objektet framgår av figur 
7. Risken beräknas genom en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens 
(Naturvårdsverket, 1999). Sannolikheten motsvaras av spridningsförutsättningarna på den 
vertikala axeln och konsekvenserna motsvaras av de olika faktorerna; föroreningarnas 
farlighet (F), föroreningsnivån (N), samt känslighet (K) och skyddsvärde (S) på den 
horisontella axeln (figur 7) (Naturvårdsverket, 1999). 
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Figur 7: Samlad riskbedömning efter genomförd MFO fas 2. 

 
Sågverksområdet har tidigare tilldelats riskklass 3 respektive riskklass 2 enligt 
Naturvårdsverkets MIFO fas 1 metodik, men motivering att det finns misstanke om 
dioxinföroreningar i området. Föreliggande översiktlige markundersökning enligt MIFO fas 2, 
bekräftar att höga föroreningshalter av dioxiner förekommer i marken på området. Det faktum 
att det påvisats gör att föroreningsnivån bedöms stor, medan volymen förorenade massor är 
svår att bedöma på grund av brist på tillförlitligt data (för få analyserade prover och för få 
provtagningspunkter), samt att ingen avgränsning av dioxinförekomst har kunnat fastställas 
på området. 
 
Av ovanstående anledningar bedöms därför objektet klassificeras under riskklass 1, mycket 
stor risk för människor och miljön.  
 

5 Diskussion 
 
Metodiken som har använts för studien följer som tidigare nämnt en nationell standard, som 
riktar sig till kommuner och länsstyrelser. Som med hjälp av underlaget ska kunna göra 
kvalificerade bedömningar av de risker ett förorenat område kan ge upphov till. En tanke som 
tidigt väcktes hos mig var huruvida jag besitter den kompetens som krävs för att med samma 
underlag göra liknande bedömningar, och att de bedömningar jag fattar är tillförlitliga. Det 
bör dock noteras att Naturvårdsverkets instruktioner för metodiken i rapport 4918 är väl 
definierad och ingående. Rapporten består av tre delar, den första delen utgörs av 
bedömningsgrunder för förorenade områden och innehåller metodiken för riskklassning. Den 
andra delen innehåller en vägledning för insamling av underlagsdata för riskklassningen och 
i den tredje delen ges metodbeskrivningar för de analyser som ingår i metodiken. 
Instruktionerna i rapporten är skrivna på ett sådant sätt att en person utan tidigare erfarenhet 
kan förstå innebörden, samt utförandet av hela processen med en MIFO-klassning. Med 
rapporten som grund, tillsammans med min naturvetenskapliga utbildning och kunskaper 
från mina handledare på ÅF vill jag nog tro att jag besitter den kunskap som krävs för att fatta 
kvalificerade bedömningar som kan anses som tillförlitliga. Vad gäller undersökningens 
omfattning måste ändå utgångspunkten vara att underlaget för studien har varit tillräckligt 
omfattande för att göra denna bedömning. Bedömningen gällande de risker som förekommer 
för människors hälsa och miljön relateras enbart till de resultat som framkommit under 
undersökningen, detta då det anses orimligt att göra bedömningar som enbart grundas i 
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spekulationer utan resultat. Med det sagt kan man dock inte av denna undersökning utesluta 
de risker som föreligger från andra föroreningar eller medier utan vidare undersökning.  
 

5.1 Provtagningsplan 
Inventeringsarbetet och upprättandet av provtagningsplanen är nog de delar som jag själv har 
ansett har varit de mest utmanande och tidskrävande. Vilket troligen har att göra med att jag 
är ny för metodiken, men även på grund av att resultatets tillförlitlighet bygger på ett väl 
genomfört inventeringsarbete. Utan ett grundligt inventeringsarbete skulle det nog varit 
omöjligt att fastställa provtagningspunkternas placering så att de bäst skulle representera de 
platser där föroreningsförekomsten ansågs som störst. Resultatet från undersökningen hade 
nog heller inte representerat föroreningssituationen på samma sätt om men enbart tagit 
prover på måfå. Såhär i efterhand ångrar jag att platsbesöket inte utfördes i ett tidigare skede 
än det gjorde, detta då det gav en helt annan bild av områdets förutsättningar och den tidigare 
verksamheten som var av betydelse för det fortsatta arbetet. Provtagningspunkterna 
placerades riktade mot tidigare installationer, mot misstänkta ”hot spots”, och hade det inte 
varit för de uppgifter som framkom under platsbesöket hade dessa platser varit svåra att 
utmärka. Osäkerheter finns ju såklart ändå över provpunkternas placering, då 
bakgrundinformationen ändå måste anses som rätt begränsad och att det är svårt att exakt 
kunna peka ut platser för tidigare installationer då området är helt förändrat sedan 
verksamhetstiden. Dessa hade kanske blivit mer korrekta om man exempelvis haft tillgång till 
gamla foton och ritningar över området. Men av de organiska material som påträffats i 
provpunkterna och av resultatet att döma måste man nog ändå anse att provpunkterna 
placerades tillräckligt bra.  
 

5.2 Provtagning i fält 
Tanken med provtagningen var att utföra provtagningsarbetet i enlighet med den upprättade 
provtagningsplanen samt de föreslagna provtagningspunkterna (bilaga 2a och 2b). Men på 
grund av rådande förhållanden på den valda platsen för PG5 kunde inte provgropsgrävning 
genomföras, då området för platsen var belägen på en berghäll. Något som inte noterats under 
platsbesöket.  Provpunkten valdes därför att flyttas till en annan plats, som även den 
representerade en plats för virkesupplag (figur 4). 
 
Vid provtagningstillfället upptäcktes även den tidigare barkdeponi som legat i anslutning till 
det gamla sågverket. Platsen för deponin hade under platsbesöket inte noterats. Beslut fattades 
då i samråd med Kristina Sundqvist om en utökad provtagning av platsen (figur 4). Beslutet 
fattades för att kunna utesluta att föroreningar förekom på platsen för deponin. Av resultatet 
att döma förekommer även dioxiner i små halter i de i det ytliga samlingsprov som togs på 
platsen. Enligt tidigare anställd Kurt Pettersson ska behandling av virket genomförts efter det 
att virket barkats och sågats, och bör därav inte finnas på deponin. En förklarning till 
dioxinförekomsten skulle eventuellt kunna vara att spån som varit i kontakt med preparatet 
deponerats på platsen. Alternativt att det sker någon diffusspridning på området eller kanske 
även att kemikalier har deponerats på området? Detta är endast dock spekulationer, då 
uppgifter saknas om vart slam och kemikalier från verksamheten har deponerats/avskaffats.  
 
Vid provtagningstillfället togs prover från olika djup och skikt i markprofilen vid samtliga 
provpunkter (tabell 1). Anledningen till variationen av uttagna prover i de olika 
provpunkterna, samt variationen av provdjup har att göra med att samtliga prover togs ut vid 
tydliga distinkta skikt som förekom i markprofilen. I varje undersökningspunkt har 
jordlagerföljder noterats tillsammans med eventuella andra iakttagelser beträffande lukt och 
jordens sammansättning i övrigt. I vissa fall noterades tydliga spår av sågspån, bark eller i 
virke, i andra fall kan de organiska skikten eventuellt motsvara den tidigare markytan med 
vegetation innan utfyllnad (tabell 1). Uppgifter angående huruvida området fyllts ut saknas, 
men de tydliga spår av sågspån, bark och trä med övertäckande sandlager tyder på att 
fyllnadsmassor använts. För att underlätta jämförelser av analysresultaten mellan 
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undersökningspunkterna hade man kunnat ta prover vid liknande nivåer i samtliga 
provpunkter. Men och andra sidan var syftet med provtagningen att i ett första skede 
undersöka förekomsten av dioxinföroreningar och dioxiner binder som bekant hårt till 
organiskt material. Därav fattades beslut om att ta prover vid de olika skikt som förekom.   
 
De prover som valdes att skickas till ALS Scandinavia AB för analys valdes ut på grund av dess 
innehåll av organiskt material, detta eftersom att skikt med tydliga spår av organiskt material 
ansågs ha möjlig koppling till områdets tidigare verksamhet och dioxiners förmåga att binda 
till organiskt material. Men också på grund av att man med så få analyserade prover som 
möjligt kunna fastställa föroreningsförekomsten. Dioxinanalyser är väldigt kostsamma och 
budgeten styr därför omfattningen av hur många prover som kan skickas för analys.  
 
Med anledning av detta gjordes en ändring av provtagningsplanens föreslagna provpunkter 
för laboratorieanalys (bilaga 2a). Istället för att skicka 2 prover från PG1, valdes 2 prover från 
PG3. Anledningen till ändringen var att sammansättningen av markprofilen vid PG3 innehöll 
tydligare spår av sågspån, bark och trä från den tidigare verksamheten. Medan platsen för PG1 
troligen blivit mer utfylld och att provgropen skulle behövt vara djupare. Det ytliga 
samlingsprovet från barkdeponin valdes även att skickas för analys istället för det planerade 
prover vid provpunkt SP2. Anledningen till ändringen var att osäkerheten över SP2s placering 
var för stor, och att sammansättningen av provet bestod av naturliga jordarter (morän) utan 
inslag av organiskt material. De prover som inte skickades till analys har dock sparats för att 
möjliggöra utökade analyser om så skulle önskas.  
 

5.3 Föroreningshalter i analyserade prov 
Resultatet från de föreliggande markundersökningarna bekräftar att höga föroreningshalter 
av dioxiner förekommer i marken på objektet. Dessa resultat säger dock inget om 
föroreningarnas utbredning i plan- och djupled på objektet, och volymen förorenade massor 
är därav svår att bedöma utefter de resultat som framkommit. Vilket gör det svårt att i 
dagsläget förstå omfattningen av föroreningssituationen på objektet. Resultatet anger endast 
att dioxinföroreningar förekommer i höga halter i de skikt som proverna avser. Däremot skulle 
antaganden om minskad föroreningsnivå i djupled kunna göras, baserat på den radikala 
minskning i föroreningshalt som förekommer i PG3 (tabell 4). Dock säger detta ingenting om 
variationen i dioxinhalt som kan förekomma i hela markprofilen. För att ta reda på detta skulle 
prover från samtliga skikt i profilen behöva analyseras, vilket det fortfarande finns möjlighet 
att undersöka då samtliga prover har sparats om så skulle önskas. 
 

5.4 Spridningsförutsättningar 
Resultatet från föreliggande markundersökning bekräftar att höga föroreningshalter 
förekommer relativt ytligt i marken, och högst föroreningshalt återfinns 0–0,3 m under 
markytan vid provpunkt SP1 (tabell 4) vid platsen för det tidigare sågverket. De höga 
föroreningshalterna tyder på att spridningen av föroreningarna i mark sker i begränsad 
utsträckning då höga föroreningshalter påträffas så pass ytligt i marken trots den långa tid som 
förflutit sedan verksamheten lades ner. 
 
Områdets spridningsförutsättningar i mark och grundvatten är dock svåra att helt bedöma 
utifrån föreliggande undersökning. Detta då uppgifter saknas om grundvattnets nivå, 
strömriktning och innehåll av dioxiner. Detta gör att det finns stora osäkerheter vad gäller 
spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten. Viss spridning med markvatten till 
grundvatten kan ändock förväntas då dioxiner kan transporters bundet till partiklar. För att 
inte glömma att dioxiners förmåga att binda till partiklar även gör det möjligt för dioxiner att 
transporteras med luftströmmar om de kommer i kontakt med vindar. Och inandning av 
damm bör därför även tas med vid bedömning av spridningsförutsättningarna. Utförligare 
provtagning bör dock genomföras för att säkrare fastsätta spridningsförutsättningarna i mark 
och grundvatten på området. 
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Områdets spridningsförutsättningar till sediment, ytvatten och i ytvatten är i föreliggande fall 
omöjligt att bedöma, då provtagning av medierna inte genomförts. Inget grundvatten 
påträffades i samband med provtagningen, men närheten till havet innebär troligen att 
grundvattnet påverkas av nivån i havet. Och viss spridning med grundvattnet till ytvattnet kan 
därför förväntas. Fortsatt spridning i ytvattnet anses nog ändå inte utgöra någon större risk då 
utspädningen i havet kan anses som stor. Dioxiners lipofila egenskaper resulterar även 
generellt i att dioxinföroreningarna är starkt förskjuten mot jord och sediment, vilket skulle 
kunna betyda att dioxiner kan återfinnas i sediment. Detta baseras ju dock i det här fallet 
endast på spekulationer. 
 

5.5 Kongenmönster 
Kongenmönster kan användas för att undersöka om de dioxinföroreningar som påträffas kan 
kopplas till de använda kemikalierna. Detta genom att klorfenoler kan bildas på olika sätt och 
innehålla olika aktiva substanser. Två typiska klorfenolpreparat som använts i Sverige är 
Pentaklorfenol preparatet Dowicide och tetraklorfenol preparatet Ky-5 (Sundqvist et al., 
2010). I pentaklorfenol preparatet är oktaklordioxinen den mest dominerade kongenen, 
därefter följer dioxinkongener med sju klor, även högklorerade dibensofuraner förekommer i 
preparatet men i betydligt lägre grad (Naturvårdsverket, 2006). I Ky-5 förekommer höga 
halter av högklorerade dibensofuraner som 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF och 
Oktaklordibensofuran, men även dioxiner förekommer (hexaklorerade kongener) men i 
betydligt mindre grad. Resultatet från jämförelsen med den kongenmönstret för de egna 
analyserna tyder på att dioxinföroreningarna troligen kommer från det använda medlet. 
 
Enligt uppgift ska användningen av Ky-5 ha skett under perioden 1970–78. Behandlingen ska 
även enligt uppgift ha ägt rum i den stor plåtbalja som fanns utomhus på området och alltså 
inte i det mindre karet inne i sågverket. Det mindre karet inne i sågverket ska man enligt Kurt 
Pettersson inte använd vid behandling under de senare åren. Det är därför konstigt att 
kongensammansättningen för provet för SP1 är densamma som kongensammansättningen i 
de övriga proven (figur 5), då man enligt Kurt inte ska ha bedrivit doppningsverksamhet i 
sågverket under den perioden. Resultatet tyder ju dock på att man använt sig av preparatet 
även där, så frågan man kan ställa sig är väl om behandling inne i sågverket även skedde under 
den perioden, eller om behandling med preparatet har ägt rum under längre tid än mellan 
1970–78.  
 
 
5.6 Liknande verksamheter 
För att bedöma behovet av fördjupade undersökningar och/eller åtgärdsbehov i Lövsele har 
jämförelser och kopplingar gjorts med verksamheter med liknande förutsättningar. Detta för 
att undersöka om uppmätta halter är jämförbara med andra anläggningar, samt undersöka 
vilka bedömningar/beslut som tagits i liknande fall. Generellt är det ändå inte helt enkelt att 
jämföra verksamheter med varandra, detta då riskklassning och efterbehandlingsbehov beror 
på platsspecifika förutsättningar, vilka människor som vistas i området, hur länge de vistas, 
vilka föroreningar som förekommer, vilka spridningsvägar och exponeringsförutsättningar 
som finns i området, etc. Med det sagt är det inte heller enkelt att få tag i all information som 
lett till de beslut som fattats vid olika objekt.  
 
Men för vidare jämförelser har två nedlagda sågverksamheter studerats mer ingående: 
Lidströms Trä i Moskosel 4,5 mil norr om Arvidsjaur och Båtskärsnäs träimpregnering i Kalix. 
Uppgifter från dessa objekt har hämtats från länsstyrelsen i Norrbotten, Naturvårdsverket och 
från olika för- och huvudstudier som genomförts på objekten. Vid de båda verksamheterna har 
impregnering och doppningsverksamhet bedrivits och preparat som Ky-5, Dowicide G, KP 
cuprinol och kreosot använts, där användningen och hanteringen lett till att de båda områdena 
blivit förorenade. Föroreningar i form av framförallt dioxin, men även av andra föroreningar 
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som klorfenol, koppar, krom, arsenik och kreosot. Vid båda verksamheterna har en första 
inventering av området enligt branschkartläggningen och MIFO fas 1 lett till en prioritering 
till översiktliga undersökningar.  
 
På objekten har sedan översiktliga markundersökningar genomförts i omgångar för att ta fram 
underlag för riskklassning enligt MIFO fas 2 och bedömning av åtgärdsbehov på objekten. 
Gemensamt för de båda anläggningarna är att provtagningarna varit inriktade mot olika 
föroreningar och ”mål” vid de olika undersökningstillfällena. Vilket troligen har att göra med 
att markundersökningar och analyser är väldigt kostsamma, men också kanske på grund av 
att informationen kring använda preparat varit begränsat och att kunskapen om 
föroreningssituationen vid liknande verksamheter har förbättrats genom åren. Som exempel 
så gjordes en första undersökning i 13 punkter i anslutning till impregneringsplatsen och 
antaget uppslagsområde för virke vid Lidströms Trä 1988 (Sjödin, J och Eriksson, L.G. 2009). 
Med den tillgängliga information som fanns inriktades undersökningen mot CCA-medel 
(koppar, krom och arsenik) samt kreosot. Detta trots att information om användning av 
preparatet Ky-5 även fanns tillgänglig. Vid undersökningen påträffades måttliga mängder av 
koppar i det undersökta området. Inga tydliga spår kunde dock koppats till användningen av 
CCA-medel (Sjödin, J och Eriksson, L.G. 2009). Området undersöktes därefter i omgångar och 
kompletterade undersökningar i området visade på kraftigt förhöjda halter av koppar och även 
spår av dioxin i det område för platsen där doppningskaret antogs ha varit placerat. Efter 
ytterligare undersökningar kunde man konstatera att uppmätta halter av koppar liksom dioxin 
var att anse som höga, och det visade sig även att provpunkter som innehöll höga halter av 
koppar även innehöll höga halter av dioxiner (Sjödin, J och Eriksson, L.G. 2009). Vilket ledde 
till ett antagande om att dessa föroreningar skulle kunna korrelera med varandra. 
 
Antagandet om en korrelation mellan dessa föroreningar är en väldigt intressant aspekt, som 
om de bevisas skulle kunna användas för att utföra direktmätningar av dioxiner i fält med hjälp 
av en XRF, genom att undersöka förekomst av kopparföroreningar. Dioxiner är föroreningar 
som varken går att se eller lukta sig till, och det finns heller ingen etablerad metod för att 
undersöka dioxinförekomst i fält. Det är därför näst intill omöjligt att veta om platsen 
innehåller dioxiner eller ej. Om det skulle visa sig att dessa föroreningar faktiskt korrelerar 
med varandra skulle det spara både tid och pengar på kostsamma dioxinanalyser, under 
förutsättning att både koppar-preparat och dioxin-preparat använts på liknande sätt och på 
samma platser. En korrelation mellan dessa föroreningar har dock ingen kemisk grund och 
kan därmed säkert variera mellan olika objekt. 
 
Vid de översiktliga undersökningarna vid både Lidströms Trä och Båtskärsnäs 
träimpregnering, har dioxinhalter över såväl KM som MKM påträffats. Vid Lidströms Trä har 
dioxinhalter upp till 4500 ng WHO-TEQ/kg TS (Sjödin, J och Eriksson, L.G. 2009) påträffats 
och vid Båtskärsnäs träimpregnering har man detekterat en dioxinhalt upp mot 410 000 ng 
WHO-TEQ/kg TS vid en tydlig ”hotspot”, medan merparten av de övriga proverna visade på 
halter kring 800–1600 ng WHO-TEQ/kg TS (Wuopio, et al. 2012). Av denna jämförelse kan 
slutsatser dras till att uppmätta halter i föreliggande undersökning är jämförbara med 
liknande verksamheter, en annan slutsats som även kan dras är att provtagning har 
genomförts i mycket större omfattning vid både Lidströms Trä och Båtskärsnäs 
träimpregnering, än vid föreliggande undersökning. Gemensamt för de båda objekten är även 
att resultatet efter de genomföra undersökningarna använts för riskklassning enligt MIFO fas 
2 och en förenklad riskbedömning. De båda objekten har bedömts tillhöra riskklass 1 
(Lidströms trä) respektive riskklass 2 (Båtskärsnäs träimpregnering). Vilket vidare har lett till 
utökade undersökningar för att fastställa föroreningsförekomst i både plan och profil inför 
kommande efterbehandlingsåtgärder på objekten. Vid varje undersökning som genomförs 
ökar kunskapen om området, föroreningssituationen och även kunskapen om vilken 
efterbehandlingsåtgärd som är lämplig för platsens specifika förhållanden.  
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Riskbedömningen bygger som tidigare nämnt inte enbart på förekommande föroreningars 
farlighet och dess omfattning utan även på platsspecifika förhållanden som 
spridningsförutsättningar och exponeringsvägar men även på vilka människor som vistas i 
området. Och det är just dessa förhållanden som skiljer sig åt mellan det båda objekten som 
studerats. Lidströms Trä ligger utanför detaljplanelagt område i utkanten av Moskosels 
vattenskyddsområde, området används till motor- och skotercrossbana, och på området finns 
även Moskosels byastuga som nyttjas av diverse intresseorganisationer (Sjödin, J och 
Eriksson, L.G. 2009). Den huvudsakliga exponeringen på området bedöms ske framförallt 
genom inandning av damm och direkt kontakt med huden från däcksprut från 
motorcrosskörningen. Detta då föroreningarna bedöms finnas ytligt i marken (Sjödin, J och 
Eriksson, L.G. 2009). Området vid Båtskärsnäs träimpregnering påminner mer om 
förhållanden som återfinns vid Lövsele, då området ligger i direkt anslutning till havet 
(Bottenviken). Hamnen intill området används som småbåtshamn med plats för 250 småbåtar 
och som gästhamn (Naturvårdsverket, 2016b). Området är öppet för allmänheten och ligger i 
närheten av bostadsbebyggelse. Området ligger även inom riksintresse för yrkesfiske och det 
rörliga friluftslivet. Området bedöms framförallt innebära en risk för spridning av damm till 
närområdet där det finns bostäder, men dessutom en risk för spridning av dioxiner ut i 
Bottenhavet (Naturvårdsverket, 2016b).  
 
Gemensamt för de båda anläggningarna är att man istället för att använda sig av de generella 
riktvärdena för KM och MKM, har använt sig av platsspecifika riktvärden, som tar hänsyn till 
de exponerings- och spridningsvägar som finns på det aktuella området. Det vill säga de 
förhållanden som beskrivs ovan. Detta då jämförelse mot de generella riktvärdena kan 
innebära en underskattning, men kanske ännu oftare en överskattning av risk för negativa 
hälso- och miljöeffekter, då de generella riktvärdena är försiktigt satta. De platsspecifika 
riktvärdet ger således många gånger en bättre beskrivning av de risker som föreligger i ett 
specifikt område och innebär därför även en säkrare riskklassning/bedömning. Poängteras 
bör att dessa riktvärden beräknats efter fördjupade undersökningar som kan fastställa 
föroreningsförekomsten i plan och profil. Man kan ställa sig frågan varför man i föreliggande 
fall inte räknat ut något platsspecifikt riktvärde, men svaret på den frågan är helt enkelt att det 
skulle krävas mer ingående undersökningar än de som genomförts för denna studie.  
 
De platsspecifika förutsättningarna tillsammans med förekommande föroreningars farlighet 
och omfattning har lett till att de båda områdena blivit prioriterade för efterbehandling. Vid 
Lidströms Trä i Moskosel har man vid 2 tillfällen sanerat området, detta då man vid den första 
saneringen upptäckte ytterligare en plats med höga halter av dioxiner. Och för Båtskärsnäs 
träimpregnering väntar en sanering under sommaren 2017. För båda objekten har 
Naturvårdsverket beviljat statliga medel för sanering och reducera riskerna som föreligger vid 
objekten för människors hälsa och miljön. 
 

5.7 Utökade undersökningar och åtgärder 
Sammantaget bedöms det undersökta området i Lövsele klassificeras under riskklass 1, det vill 
säga mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Detta på grund av de höga 
föroreningshalter som påträffats i området men även på grund av de förhållanden och 
förutsättningar som återfinns på platsen. Negativa effekter på människa och miljö kan efter 
denna undersökning inte exkluderas och det krävs utförligare undersökningar för att ta reda 
på de risker som faktiskt föreligger i området. 
 
Efter genomförd MIFO undersökning samt jämförelse med liknande verksamheter bedöms 
behovet av fördjupade markundersökningar inom hela det tidigare sågverksområdet vara 
stort. Detta då höga föroreningshalter har detekterats i flertalet av provpunkterna och att 
ingen avgränsning har kunnat göras i varken plan eller djupled. Av de jämförelser som gjorts 
med likande verksamheter bedöms även undersökning av föroreningsförekomst i andra 
medier som sediment, grund- och ytvatten vara stort, då föroreningsbilden vid dessa 
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verksamheter visat sig vara långt mer omfattande än enbart till mark. Bedömning av 
utförligare undersökningar med avseende mot andra föroreningar än dioxiner bedöms även 
vara motiverat då en tidigare provtagning av området påvisat förekomst av koppar, krom och 
arsenik vilket skulle kunna härröra från användning av bland annat CCA medel. Provtagning 
med inriktning mot klorfenoler bedöms även motiverat i föreliggande fall. De fördjupade 
undersökningarna krävs för att kunna bedöma det faktiska tillståndet på objektet och de risker 
området ger upphov till.  
 
Miljötekniska markundersökningar är en process som både kräver tid och pengar, och 
sannolikt kommer detta område troligen att undersökas i omgångar framöver innan beslut om 
sanering sedan kan fattas. En fråga man kan ställa sig är huruvida detta område 
fortsättningsvis bör vara öppet för allmänheten och nyttjas för det ändamål det gör idag, eller 
om man bör stänga igen på grund av de risker som kan föreligga. Troligen är situationen inte 
så pass allvarligt att människor ej bör vistas i området, men informationen bör hur som helst 
gå ut till allmänheten och finnas i anslutning till området.  
 

6 Slutsats 
Föreliggande undersökning bekräftar förekomst av höga halter av dioxiner, men säger 
ingenting om hur föroreningsbilden ser ut i plan eller profil. Undersökningen har heller inte 
studerat förekomst av andra föroreningar eller andra medier än mark. Utökad provtagning bör 
genomföras för att undersöka de risker som föreligger för människor och miljö idag och i 
framtiden. 
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Bilaga 1a 
 
Urklipp från ifyllda blanketter ur MIFO fas 1 från 2002, hämtade av Länsstyrelsen i 
Västerbotten 
 

Mark 

Antal prov 1 

Jämförelse 
gör med 

  

 Mindre 
allvarligt 

Måttligt 
allvarligt 

Allvarligt Mycket 
allvarligt 

Tillstånd Arsenik, 
koppar, krom 

  Pentaklorfenol 
(?) 

  

Ämnen där bedömning av 
tillstånd inte är möjligt pga 
brist på jämförelsedata 

  

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Stor 
påverkan 

Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

        

Ämnen där bedömning av 
tillstånd inte är möjligt pga 
brist på jämförelsedata 

  

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd 
förorening 

        

Volym 
förorenade 
massor 

        

Använda 
referenser 

Naturvårdsverket Rapport 4918, Bilaga 4, Tabell 4. 

Beskrivning 
av 
provtagningar 

Provet taget av Hälsoskyddskontoret, Skellefteå kommun, 1988-08-
03. 

Föroreningsnivå (N) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.         

Mark Arsenik, 
koppar, krom 

  Pentaklorfenol 
(?) 

  

Grundvatten         

Ytvatten         

Sediment         

Riskklassning 



 

 

Inventerarens intryck 
(fas 1) 

  

Riskklass (fas 1) 3 

Motivering (fas 1) I den samlade riskbedömningen vägs följande parametrar 
samman: hanterade kemikaliers farlighet, föroreningsnivå, 
spridningsförutsättningar samt objektets känslighet och 
skyddsvärde. Bedömningen leder fram till en riskklassning 
1-4 där 1 är högsta riskklass och 4 är lägsta. Riskklassen 
kan dock komma att revideras om nya uppgifter 
tillkommer. 
 
Sågverksamhet bedrevs på platsen mellan 1943 och 1978 
under senarer delen av 1950-talet började kemikalier att 
användas för att skydda träet mot blånad och 
svampangrepp. Medlet penslades på det sågade trävirket 
och användningen av kemikalier var troligen av begränsad 
omfattning till en början 
 
Under tiden 1970-78 doppades under sommarhalvåret 
virket i plåtbalja med pentaklorfenollösning (Ky 5). 
Omfattningen av denna verksamhet verkar även den vara 
av begränsad omfattning. Pentaklorfenol har dock en 
mycket hög farlighet och fastläggningen i marken kan göra 
att skadliga halter kan finns kvar trots den relativt långa 
tid som gått sedan sågen lades ned. 
 
Den samlade riskbedömningen av objektet blir riskklass 3, 
dvs måttlig risk för människa och miljö. 

Inventerarens intryck 
(fas 2) 

  

Riskklass (fas 2)   

Motivering (fas 2)   

 
  



 

 

Bilaga 1b 
 
Urklipp från ifyllda blanketter ur MIFO fas 1 från 2010, hämtade av Länsstyrelsen i 
Västerbotten 
 

Verksamhetsbeskrivning 

Anläggningens status Nedlagd efter 1969       

Anläggningsområdets 
tillgänglighet 

Öppet       

Verksamhetstid 
(ungefärligt antal år) 

35 

Driftstart (år) 1943 (1951 byggde skogsägarna upp ett nytt sågverk) 

Driftslut (år) 1978 

Antal miljöstörande 
verksamhetsår 

Ca 20 år 

Produktion (produkt, 
mängd och om möjligt 
årtal för produkter) 

Enligt uppgift från 1974:  

Tillverkning av sågade barrträvaror. 

Produktions sågade trävaror; 

1972; 5443 m3 

1973; 5546 m3 

Beräknad produktion 1974 5500 m3  

Under maj - sep. månad doppas virkespaketen 
maskinellt i en plåtbalja med 08,-1,0 % blånadsskydd 
Ky 5 

På sågen hade ca 13 anställda. 

 

Beskrivning av nuvarande 
processer (översiktligt) 

      

Beskrivning av tidigare 
processer (översiktligt) 

Kemikaliehantering började 1958-59, doppning bedrevs 
under perioden 1970-1978. 

Enligt uppgift har impregnering skett utomhus samt att 
impregneringsbaljan tömdes på fastigheten. Liknande 
doppningsverksamhet har även gjorts inomhus med 
tömning av karet genom befintligt golv. 

 

Avloppsvatten från 
processerna (nuvarande 
hantering) 

                 

Avloppsvatten från 
processerna (tidigare 
hantering) 

                 

I processen hanterade 
kemikalier 

Ky 5 100 kg/år, maximal kvantitet i lager 100 kg, lagring 
ute under tak, förpackningtyp plastpåsar rymmer 6 kg, 
på varje förpackning finns skriftlig instruktion. 



 

 

Ky-5; aktiva substanser 5-10% pentaklorfenol, ca 80% 
tetraklorfenol, 5-10% triklorfenol.Den dominerande 
kongenen i KY-5 är 2,3,4,6-tetraklorfenol. 

Dioxiner och andra klorerade organiska ämnen bildas 
vid klorfenoltillverkning genom att en mindre del av 
klorfenolerna reagerar med varandra och bildar 
klorerade tvåringsstrukturer.  

Restprodukter från 
processerna, 
mellanlagring (förekomst, 
typ) 

Spån ca 3000 m3/år (Scharins), bark 4000 m3/år (2000 
bränsle), barkade långbarkar 5400 m3 (2000 div. 
industrier), vidare kan verksamheten ha genererat 
avfallsoljor, kasserade smörjmedel, rengöringsmedel, 
förbrukade restlämningar, slam och spånrester som 
innehåller bekämpningsmedel, kasserade träskyddsbad, 
träskyddsmedel, emballage m.m.  

Efterbehandlingsåtgärder, 
genomförda (typ av 
åtgärd) 

                 

Efterbehandlingsåtgärder, 
planerade (typ av åtgärd) 

       

Konflikter Ligger inom riksintresse enligt MB 3:6 med avseende på 
naturvård och rörligt friluftsliv.  

Lövselefjärden är lekområde för fisk. 

Området ligger inom Malå samebys totala 
renbetesområde. 

Förorenade markområden 

Lokalisering av 
förorenad mark 

Främst platsen för doppningskaret, deponeringsplatsen, 
upplagsområdet för behandlat trä, transportvägen samt 
platsen för den byggnad där doppning skedde inomhus. 

Volym förorenade 
massor (m3) 

      

Utbredning av 
förorening, yta (m2) 

      

Koordinater på 
förorenat mark-område 
(rikets nät) 

X:       Y:       Z:       

Föroreningar Klorfenoler och dioxiner. 

Mark 

Antal prov 1 

Jämförelse 
gör med 

                 

 Mindre 
allvarligt 

Måttligt 
allvarligt 

Allvarligt Mycket 
allvarligt 

Tillstånd Arsenik 3  
mg/kg TS 

Koppar 8 
mg/kg TS 

Krom 16 mg/kg 
TS 

      ? Pentaklorfenol       



 

 

? Fenol och 
kreosol 

Ämnen där bedömning av 
tillstånd inte är möjligt pga 
brist på jämförelsedata 

Klorfenoler och kreosoler har angetts som halt 
mg/kg våtvikt, halten klorfenoler ca 1 mg/kg totalt 
varav pentaklorfenol 0,3 mg/kg.  

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig 
påverkan 

Stor 
påverkan 

Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av 
tillstånd inte är möjligt pga 
brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd 
förorening 

                        

Volym 
förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

Naturvårdsverket Rapport 4918, Bilaga 4, Tabell 1. 

Beskrivning 
av 
provtagningar 

Provet taget av Hälsoskyddskontoret (bland prov från platsen där 
baljan tömdes och där impregneringen ägde rum.), enligt Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens sammanträdesprotokoll daterat 1988-08-03. 

Föroreningarnas farlighet (F) 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

      Träfibrer, 

Bark 

Smörjolja Pentaklorfenol,  

Dioxin 

Föroreningsnivå (N) 

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.                         

Mark             ?Pentaklorfenol ?Dioxin 

Grundvatten                         

Ytvatten                         

Sediment                         

Riskklassning 

Inventerarens intryck 
(fas 1) 

Objektet inventerades 2002 och bedömdes då tillhöra 
riskklass 3. Sedan dess har provtagning av platser där man 
använt impregneringsmedel ökat. Vi har idag fått ökad 
kännedom om att där man använt impregneringsmedel i 
många fall har allvarligare föroreningshalter av dioxiner 
än av klorfenoler.     

Riskklass (fas 1) 2 



 

 

Motivering (fas 1) Verksamheten vid sågen bedrevs mellan 1943 och 1978. 
Under senare delen av 1950-talet började kemikalier att 
användas för att skydda träet mot blånad och 
svampangrepp. Under tiden 1970-78 doppades virket i Ky-
5 vars aktiva substanser är pentaklorfenol, tetraklorfenol 
och triklorfenol. Vid tillverkning av klorfenolpreparat 
bildas dioxiner och andra klorerade organiska ämnen. 
Pentaklorfenol är mycket toxiskt och klassificeras som 
möjlig carcinogen för människa av International Agency 
for Research on Cancer (IARC). Både klorfenol och dioxin 
har enligt Naturvårdsverkets rapport 4918 mycket hög 
farlighet samt att doixin dessutom anges ha extrem 
farlighet, där bara förekomsten innebär att mängden 
förorening ska bedömas som mycket stor.  

 

Spridningshastigheten i mark och grundvatten bedöms ske 
med mindre än 0,1 m/år och spridning från mark och 
grundvatten till närliggande hav bedöms ta 1000-100 år, 
varför spridningsförutsättningarna i mark och 
grundvatten såväl som till ytvatten bedöms som måttliga. 
Bedömningen är baserad på att marken troligtvis bestå av 
normaltäta jordarter och utifrån rapport 4918:s förenklade 
spridningsmodell (grundvattnets strömningshastighet och 
hydraulisk konduktivitet vid 1 % lutning av 
grundvattenytan). Spridningsförutsättningarna i ytvatten 
bedöms som små då utspädningseffekten beräknas vara så 
stor att halterna inte innebär en risk. 

 

Känslighet och skyddsvärde bedöms som mycket stort då 
fastigheten ligger inom ett område som är klassat som 
riksintresse enligt MB 3:6 med avseende på naturvård och 
rörligt frilufsliv, Löfselefjärden är dessutom utpekat som 
lekområde för fisk.  

 

I den samlade riskbedömningen vägs följande parametrar 
samman: hanterade kemikaliers farlighet, föroreningsnivå, 
spridningsförutsättningar samt objektets känslighet och 
skyddsvärde. Den samlade riskbedömningen av objektet 
blir riskklass 2, dvs stor risk för människa och 
miljö.      

Inventerarens intryck 
(fas 2) 

      

Riskklass (fas 2)       

Motivering (fas 2)       

 
  



 

 

Bilaga 2a  
 
Upprättad provtagningsplan 
 
Bakgrund och syfte 
Sågverksamheten i Lövsele bedrevs från 1912 fram till 1929 då det förstördes i en brand. 
Sågverket återbyggdes sedan och drevs vidare tills det lades ner 1978. Under senare delen av 
50-talet började man använda sig av kemikalier i verksamheten för att skydda träet mot blånad 
och svampangrepp, och mellan 1970 till 1978 användes preparatet Ky-5. Vid framställningen 
av Ky-5 bildades förutom klorfenoler även dioxiner och andra klorerade organiska ämnen som 
oönskade biprodukter. Behandlingen gjordes genom att det sågade virkespaketen placerades 
på en gaffelanordning som sedan sänktes ner i ett öppet kar med preparatet, för att sedan lyftas 
upp och rinna av, innan det sedan fördes vidare till virkesupplaget. Innan dessa 
gaffelanordningar fanns på anläggningen tillämpades även doppning manuellt inne i sågverket 
i ett mindre doppningskar. Vid doppningsanläggningarna skedde ofta omfattande spill på 
marken vid doppningskaren och vid hanteringen av det nydoppade virket. Detta gör att man 
därför kan misstänka att det finns föroreningar i marken i och i anslutning till doppningskaren 
men även platser där virket ställdes upp för torkning samt tillfartsvägarna mellan 
doppningskaret och virkesupplaget.   
 
Syftet med provtagningen är att verifiera om föroreningar förekommer som kan härröra från 
den tidigare verksamheten. Utredningen syftar även till att ta fram underlag för riskklassning 
enligt MIFO fas 2 samt för bedömning av behov av ytterligare undersökningar och åtgärder. 
 

Organisation 
Handläggare/fältansvarig:  Kristina Sundqvist   
Kvalitetsgranskare:   Morgan Allard 
Entreprenör:    Kurt Pettersson 
Analyser:    ALS Scandinavia AB 
Provtagningsplan upprättad av: Elin Sundqvist  
 

Områdets förutsättningar 
Det aktuella området där den f.d. sågverksamheten bedrevs är belägen på fastigheten Noret 
3:5 och Noret 3:6 Lövsele, Västerbottens län (se figur 1). Alla byggnader från sågverksamheten 
är rivna sedan 1988, och området är idag avstädat, det saknas dock uppgifter om hur rivningen 
och avstädningen ska ha gått till. I dagsläget används området istället till husvagnscamping 
under sommarmånaderna, och det finns flertalet platsbyggda trädäck till husvagnarna på 
campingen. Platsen där sågverket tidigare var beläget är idag igenväxt med skog, och marken 
är på vissa ställen täckta av trärester och bark. Doppningskaret var tidigare beläget ovanför en 
slänt som sluttar ner mot Lövselefjärden (Bottenviken), osäkerheter finns dock i hur mycket 
fyllnadsmassor som är tillagda på platsen efter det att doppningskaret rivits.  Det aktuella 
området ligger inom ett område som är klassat som riksintresse enligt MB 3:6 med avseende 
på naturvård och rörligt friluftsliv, och Lövselefjärden som gränsar till den gamla 
anläggningen är dessutom utpekat som lekområde för fisk. I anslutning till Noret 3:6 ligger 
även en gammal fiskehamn samt en gästhamn 
 



 

 

 
Figur 1 Det aktuella områdets placering, markerad med röd cirkel. 

 

Geologi 
Enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) utgörs den naturliga jordarten inom området 
av morän. 

 

Hydrologi och hydrogeologi 
Den f.d. sågverksamheten gränsar mot Lövselefjärden (Bottenviken), cirka 50 meter ifrån den 
tidigare verksamheten. Några ytterligare ytvatten (diken) finns inte inom området och 
grundvattnets läge och riktning är osäkert. 
 
Enligt SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökning) brunnsarkiv finns det inga 
dricksvattenbrunnar eller andra brunnar på fastigheterna Noret 3:5 och Noret 3:6, eller inom 
närområdet till fastigheterna. 
 

Genomförande 
Det primära syftet med uppdraget är att undersöka om föroreningar förekommer som kan 
härröra från den tidigare verksamheten på området. I och med detta genomförs provtagningen 
som en riktad provtagning där provpunkternas placering baseras på en bedömning av 
föroreningsförhållanden och historisk bakgrund. Bakgrundsinformationen för området är 
relativt begränsad vilket medför vissa osäkerheter vad gäller provpunkternas placering. 
 
Föreslagen omfattning av provtagning: 
 

 Provtagning av jord med provgropsgrävning, totalt 5 punkter 

 Provtagning av jord med hand-skruvborr, totalt 2 punkter 
 
Planerat läge för provtagningspunkterna redovisas i bilaga 1. 
 

Kvalitetssäkring och arbetsmiljö 
Provtagning och fältarbete kommer att utföras enligt SGF handbok (2:2013), samt enligt 
följande punkter:  
 

 Provtagningsutrustning rengörs mellan provuttag. 

 SGF:s beteckningar för provtagning av jord kommer tillämpas. 

 SGF:s metoder för kvalitetssäkring av prov vid provtagning kommer att tillämpas. 

 Samtliga laboratorieanalyser görs av ackrediterat lab. 

 Skyddsutrustning, handskar, andningsskydd, mobiltelefoner etc. kommer att finnas 
tillgängliga och användas vid provtagning och provhantering. 

 Arbetet ska utföras i enlighet med ÅF Infrastructure AB:s skyddshandbok för AO Miljö. 
 



 

 

Uttagna jordprover som inte sänds till laboratorium kommer att förvaras kylda i mörker i 6 
månader efter provtagning, för att möjliggöra kompletterande analyser. Beställaren tillfrågas 
innan lagrade prover sänds till avfallsmottagare. 
 

Provtagning av jord 
Provtagningspunkter placeras i första hand riktat mot misstänkta installationer för att ”träffa” 
eventuella föroreningar. 7 stycken provtagningspunkter föreslås i bilaga 1, punkter märkta 
med PG (röd) tas genom provgropsgrävning och punkter märkta med SP (orange) tas genom 
handhållen skruvborrprovtagning.  
 
Provtagning av markprover görs genom provgropsgrävning med grävmaskin/traktorgrävare 
och prov tas ut som samlingsprov för varje halvmeter eller vid geologisk/teknisk horisont, t ex 
vid övergång från fyllnadsmaterial till naturligt, ner till fast material (block eller berg) eller 1 
meters djup. Detta under förutsättning att fältintryck inte föranleder förändringar i 
provuttaget. Om kraftiga föroreningar påträffas, eller om förväntade föroreningar inte 
påträffas tas beslut om eventuell utökad provtagning i samråd med beställaren. Provtagning 
av markprover med handhållen skruvborr kommer även att utföras där 
omgivningsförhållanden inte tillåter provgropsgrävning, och prov kommer då tas ut som 
samlingsprov.  
 

Laboratorieanalyser 
Samtliga analyser kommer att utföras på ackrediterat laboratorium. I tabell 1 nedan redovisas 
föreslagen omfattning för respektive matris. 
 
Placering av provtagningspunkter för jord, framgår av bilaga 1. I samband med 
ledningsutsättning eller under provtagningstillfället kan justering av provpunkternas läge bli 
aktuellt. Beslut om eventuell ny placering av en provpunkt sker vid behov i samråd med 
beställaren. 
 
Tabell 1. Provtagning jord, föreslagen omfattning. 

Provgrop Metod Analyspaket Antal 
analyser/punkt 

Totalt antal prov 

PG1-PG2 Provgrop Dioxin 2 4 

PG3-PG5 Provgrop Dioxin 1 3 

SP1-SP2 Skruvprov Dioxin 1 2 

 

 
Motivering till föreslagna analyser 
Bakgrunden till valet av analysparametrar är att fastställa områdets status samt ligga till grund 
för bedömning av behovet av ytterligare undersökningar och åtgärder på det aktuella området.  
 
Jordprover tas främst för att kartlägga eventuell förekomst av markföroreningar genom riktad 
provtagning. Detta då spill/dropp på marken var vanligt förekommande vid 
doppningsanläggningarna, vägen till virkesupplaget samt vid virkesupplaget då virket 
dropptorkade direkt på marken. Eftersom att preparatet förutom klorfenoler även innehåller 
dioxiner bedöms det relevant att analysera med avseende på dioxiner, då dessa binder starkt 
till organiskt material till skillnad från klorfenoler som är mer lättrörliga i marken.   
 

Inmätning av provtagningspunkter 
I provtagningsplanen ges förslag till placering av provtagningspunkter, men dessa kan komma 
att ändras utifrån faktiska förutsättningar och uppgifter som framkommer i fält. 
 



 

 

Samtliga provpunkter på markområdet kommer att mätas in med GPS, och koordinatsatta 
provpunkter och all miljöinformation lagras och hanteras i ett GIS-system och redovisas på 
ritning. 
 

Rapportering och redovisning 
Fältprotokoll för provtagning av jord upprättas under provtagning.  Sammanställning och 
utvärdering kommer att behandla de frågeställningar som nämnts i kap 1 bakgrund och syfte 
ovan. Resultat kommer att redovisas både grafiskt samt i tabell- och diagramform och 
jämföras mot Naturvårdsverkets rekommenderade bedömningsgrunder. 
Föroreningsförekomst, ledningar samt provtagningspunkter redovisas på kartor eller ortofoto. 
 

Referenser 
Naturvårdsverket, 2009. Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976. 2009. 
Svenska Geotekniska Föreningen, 2013. Fälthandbok, Undersökningar av förorenade 
områden. Rapport 2:2013. 
  



 

 

Bilaga 2b  
 
Föreslagna provtagningspunkter 
 
Provgropspunkter 
Provgropspunkter 1-3 är placerade efter slänten där det tidigare doppningskaret var beläget. 
Punkterna har valts för att verifiera om föroreningar förekommer som kan härröra från 
doppningsprocessen då marken lutar i riktigt mot punkterna. Dessa punkter tas i linje mot 
varandra för att även verifiera spridningen av föroreningarna. Provgropspunkter 4-5 är 
placerade på platser där tidigare virkesupplag funnits.   
 

Skruvprovspunkter 
Skruvprovtagningspunkterna 1-2 är placerade där det tidigare sågverket var beläget. Dessa 
punkter har valts av anledningen att verifiera om det förekommer föroreningar som kan 
härröra från det mindre doppningskaret som var beläget inomhus, som också tömdes direkt 
genom golvet. Då platsen idag är igenvuxen med skog som förhindrar grävmaskin att ta sig in 
kommer därför provtagning ske med handhållen skruvprovtagare. 
 

 
  



 

 

Bilaga 3  
 
Fullständiga analysresultat 
 

 
  
 
 

 
 

ELEMENT SA MPLE Ba rkt ip SP1 0-0,3 PG1 0,2-0,6 PG2 0,1-0,2 PG2 0,2-0,25

TS_1 05 °C % 2 4 ,2 7 1 ,9 8 7 ,3 9 2 ,8 9 3

2 ,3 ,7 ,8 -tetr a CDD n g /kg  TS <0.6 3 3 6 <1 <1 .5 <2 .9

1 ,2 ,3 ,7 ,8 -pen ta CDD n g /kg  TS <0.9 5 5 9 0 6 ,8 4 6 2 00

1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,8 -h ex a CDD n g /kg  TS <1 .9 6 5 0 7 ,6 1 5 1 7 0

1 ,2 ,3 ,6 ,7 ,8 -h ex a CDD n g /kg  TS <1 .9 1 1 000 1 5 0 2 9 0 1 8 00

1 ,2 ,3 ,7 ,8 ,9 -h ex a CDD n g /kg  TS <1 .9 1 6 00 2 5 6 2 3 4 0

1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 -h epta CDD n g /kg  TS <6 3 8 1 000 8 7 0 1 7 00 1 7 000

okta klor diben sodiox in n g /kg  TS <7 8 4 3 000 1 4 00 4 5 00 5 3 00

2 ,3 ,7 ,8 -tetr a CDF n g /kg  TS <3 .7 5 9 2 ,4 1 3 1 8

1 ,2 ,3 ,7 ,8 -pen ta CDF n g /kg  TS <1 .1 3 00 5 ,6 5 5 1 4 0

2 ,3 ,4 ,7 ,8 -pen ta CDF n g /kg  TS <1 .1 7 6 0 3 ,8 1 2 0 1 5 0

1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,8 -h ex a CDF n g /kg  TS 9 3 9 00 4 5 3 5 0 1 1 00

1 ,2 ,3 ,6 ,7 ,8 -h ex a CDF n g /kg  TS 7 ,5 3 4 00 2 2 2 5 0 8 7 0

1 ,2 ,3 ,7 ,8 ,9 -h ex a CDF n g /kg  TS <1 .1 7 3 0 1 3 6 4 2 00

2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 -h ex a CDF n g /kg  TS 5 4 8 00 4 8 6 2 0 2 1 00

1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 -h epta CDF n g /kg  TS 5 5 0 1 4 00000 7 3 00 4 5 000 1 1 0000

1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,8 ,9 -h epta CDF n g /kg  TS <2 .2 7 3 00 8 2 1 5 0 9 5 0

okta klor diben sofu r a n n g /kg  TS 9 0 1 7 0000 2 4 00 7 4 00 1 0000

su m  WHO-PCDD/F-TEQ low er bou n d n g /kg  TS 7,7 18000 120 720 2200

su m  WHO-PCDD/F-TEQ u pper bou n d n g /kg  TS 1 1 1 8 000 1 2 0 7 2 0 2 2 00

ELEMENT SA MPLE PG3 0,3-0,35 PG3 0,55-0,7  PG4 0-0,1 PG5 0,8-0,9

TS_1 05 °C % 3 9 ,3 2 6 ,9 9 0 1 9 ,1

2 ,3 ,7 ,8 -tetr a CDD n g /kg  TS <3 .8 <2 .1 <0.6 8 <1 .7

1 ,2 ,3 ,7 ,8 -pen ta CDD n g /kg  TS 4 3 0 3 0 <0.6 7 <2 .1

1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,8 -h ex a CDD n g /kg  TS 3 6 0 2 4 <2 2 0

1 ,2 ,3 ,6 ,7 ,8 -h ex a CDD n g /kg  TS 3 6 00 1 3 0 <4 .1 1 3 0

1 ,2 ,3 ,7 ,8 ,9 -h ex a CDD n g /kg  TS 7 6 0 6 0 <4 .1 2 2

1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 -h epta CDD n g /kg  TS 3 5 000 8 1 0 <2 7 9 7 0

okta klor diben sodiox in n g /kg  TS 1 0000 4 5 0 <9 .5 5 4 0

2 ,3 ,7 ,8 -tetr a CDF n g /kg  TS 3 9 8 ,4 <1 .3 8 ,1

1 ,2 ,3 ,7 ,8 -pen ta CDF n g /kg  TS 1 7 0 2 1 <2 .6 3 4

2 ,3 ,4 ,7 ,8 -pen ta CDF n g /kg  TS 3 7 0 6 2 <2 .6 2 0

1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,8 -h ex a CDF n g /kg  TS 2 1 00 8 9 5 ,1 1 2 0

1 ,2 ,3 ,6 ,7 ,8 -h ex a CDF n g /kg  TS 2 000 9 7 3 ,5 1 00

1 ,2 ,3 ,7 ,8 ,9 -h ex a CDF n g /kg  TS 5 00 <3 .1 <0.9 4 2 3

2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 -h ex a CDF n g /kg  TS 4 5 00 1 6 0 5 ,8 1 3 0

1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,8 -h epta CDF n g /kg  TS 3 00000 7 4 00 4 4 0 6 7 00

1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,8 ,9 -h epta CDF n g /kg  TS 2 7 00 <4 .5 <1 .1 8 8

okta klor diben sofu r a n n g /kg  TS 1 9 000 7 00 6 1 1 3 00

su m  WHO-PCDD/F-TEQ low er bou n d n g /kg  TS 5300 190 5,8 140

su m  WHO-PCDD/F-TEQ u pper bou n d n g /kg  TS 5 3 00 1 9 0 9 ,6 1 4 0
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