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1 Uppdrag och syfte 

Structor Miljö Göteborg AB (Structor) har på uppdrag av Buss i Väst AB genomfört en bedömning av 

de markföroreningar som påträffats inom fastigheten Möbelsnickaren 1, Bengtsfors, se figur 1 nedan. 

Fastigheten förvärvades 2003 av Vänersborgs Linjetrafik AB och 2011 av Bivfast AB.    

 

Fastigheten (ca 7 000 m
2
), som idag är en bussterminal, angränsar till det sk EKA-området. EKA-

området har varit förorenat av flera olika verksamheter och en rad olika saneringsåtgärder, huvudsak-

ligen finansierade med statliga medel, har genomförts av Bengtsfors kommun. I samband med under-

sökningarna som föregick saneringsåtgärderna påträffades även markföroreningar (dioxin) i fyllnads-

massor inom aktuell fastighet. En åtgärd som omfattande markrestriktioner, hårdgörning av markytan 

och kvarlämnande av befintlig byggnad föreslogs för fastigheten Möbelsnickaren 1 i april 2000. Idag 

finns kommunala riktlinjer för skötsel och tillsyn av för EKA-området och Möbelsnickaren 1. De as-

falterade markytorna och befintlig byggnad förhindrar kontakt med de förorenade fyllnadsmassorna.  

 

Denna utredning utförs med syfte att sammanställa resultat och slutsatser från tidigare utförda 

undersökningar inom och i närheten av fastigheten Möbelsnickaren 1, bedöma vilka faktiska miljö- 

och hälsorisker påtfäffade föroreningar utgör samt slutligen bedöma vilka ekonomiska konsekvenser 

markföroreningar och de kommunala riktlinjerna kan få för en fastighetsägare. Ansvaret för att 

bekosta och vidta åtgärder m m har inte bedömts inom ramen för detta uppdrag. 

 

 

Figur 1. Fastigheten Möbelsnickaren 1 i Bengtsfors, se röd markering.  
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2 Underlag 

Det finns en stor mängd undersökningar och handlingar rörande fastigheten och de saneringsåtgärder 

som har utförts inom och kring densamma. Denna utredning baseras på följande underlag:  

 

 Förslag till efterbehandling av förorenat område industriområde vid Bengtsbrohöljen, Bengts-

fors kommun, april 2000. Kemakta konsult. 91 sidor (ej bilagor).  

 Utdrag av rapport ”EKA 2002:2 inför projektering av åtgärder”, 2003-10-03,  Geoinnova 

AB. Endast text rörande aktuell fastighet.  

 Kompletterande undersökning inom södra delen av EKA-området, 2004-01-22. Tillägg till 

rapport EKA 2002:2 inför projektering av åtgärder. Geoinnova AB.  

 Ansvarsutredning EKA-industriområde, Bengtsfors 2004-11-18. Mikael Hägglöf Mannheimer 

Swartling AB.  

 Detaljplan för EKA-området, laga kraft 2004-10-05. 

 Sammanställning av analysresultat rörande provpunkter inom fastigheten. Sammanställning 

utförd av Bengtsfors kommun 15 juni 2013.  

 Riktlinjer för tillsyn och skötsel av EKA-området, antagen av Bengtsfors kommunfullmäktige 

2012-05-30 § 89.  

 Historiska flygbilder från åren 1955, 1963, 1974 och 1982.  

 

3 Beskrivning av fastigheten 

Fastigheten är 6 968 kvm stor, varav en byggnad för bussterminal utgör drygt 1 500 kvm. Fastigheten 

är idag detaljplanelagd för lättare industriändamål, vilket vad gäller markföroreningar och 

riskbedömningar betecknas som ett område med ”mindre känslig markanvändning” (MKM). En 

omvandling till bostäder eller annan s k ”känslig markanvändning” (KM) är inte aktuellt. 

 

Markytorna är asfalterade och fastigheten avvattnas åt väster med ett 15-tal dagvattenbrunnar. 

Dagvattnet går sedan vidare ut till Bengtsbrohöljen i väster, se figur 2. I samband med EKA-

saneringen installerades ett filter i marken för att förhindra ev. spridning av föroreningar med 

grundvattnet och vidare ut till Bengtsbrohöljen. Filtret finns även nedströms fastigheten 

Möbelsnickaren 1, se figur 2 nedan,.  
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Figur 2. Till vänster dagvattennätet kring Möbelsnickaren 1(gröna brunnar och ledningar). Till höger 

det filter som installerats längs Bengtsbrohöljen för att förhindra ev. spridning av föreningar till sjön 

med grundvatten. Från Bengtsfors kommun.  

 

4  Historik 

De föroreningar som främst har påträffats inom Möbelsnickaren 1 är olika dioxiner och furaner (”di-

oxin”).  

 

Möbelsnickaren 1 är belägen söder om EKA:s tidigare fabriksområde. I EKA:s fabriksområde fanns 

tidigare en kloralkalifabrik som hade verksamhet fram till 1920-talet. Kloralkali-processen innebar att 

dioxiner bildades och man använde även stora mängder kvicksilver i processen. Enligt ansvarsutred-

ningen från 2004 så tippades dioxin- och kvicksilverhaltigt slam troligtvis i den nordvästra udden 

inom fabriksområdet, som ligger knappt 200 meter från Möbelsnickaren 1. Inom Möbelsnickaren 1 

har inget kvicksilver påträffats, endast dioxiner.  

 

Inom EKA-området och även inom aktuell fastighet har sågverk med doppning/impregnering i bedri-

vits under 1950, 1960 och 1970-talet. I ansvarsutredningen från 2004 anges Bengtsfors Sågverk AB 

(org.nr 556071-7869) som det bolag som bedrivit sågverksverksamhet fram till 1977. Bengtsfors 

Såverk AB namnändrades 1992 till Bengtsfors Trä AB och bedriver idag byggvaruhandel inom fastig-

heten Bengtsfors 4:49. Vilken typ impregnering som skett under sågverkstiden anges inte, men som 

exempel på substanser som kan ha hanterats och orsakat en markförorening anges att ”kreosot och 

cuprinol”. Cuprinol är ett varumärke som bland annat omfattat en rad olika klorfenolbaserade medel, 

det mest kända är KP-cuprinol som konstaterats innehålla dioxiner. I ansvarsutredningen för Bengts-
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fors Trä AB diskuteras PAH-föroreningar och ett eventuellt ansvar för dessa, men inte dioxinförore-

ningar.  

 

Dioxiner i klorfenolbaserade medel skiljer sig från sammansättningen i dioxiner från de som bildas vid 

kloralkali-processen. Av Kemaktas rapport EKA 2002:2 framgår att dioxinmönstret vid bussgaraget 

varierar och skiljer sig märkbart från EKA-tomten (se figur 3). Mönstret i vissa prover liknar det som 

normalt påvisas vid s k doppningsanläggningar. Mycket tyder således på att dioxinerna i mark vid 

bussgaraget kommer från flera källor, både från EKA-tomten och det f d sågverket. Sannolikt domine-

rar sågverks-dioxiner eftersom inget kvicksilver påvisas i jorden. 

 

 

Figur 3 Kongenfördelning i provgrop 7111 belägen strax norr om Möbelsnickaren 1. 

 

Aktuell fastighet har skissats med rött på ett antal historiska kartor och flygbilder i figurerna 3, 4 och 5 

nedan. Av dessa framgår tydligt att de västra delarna av fastigheten är utfylld och att utfyllnaderna 

huvudsakligen skett från 1950-talet och fram till 1970 och 1980-talet. Det har periodvis funnits två 

byggnader inom fastigheten (bägge syns på flygbilden från 1963), dessa är idag rivna. Vad de har an-

vänts till är inte känt. På flygbilden från 1974 nedan syns att fastigheten användes av sågverket, med 

bland annat olika upplag av timmer och virke, se figur 4-6.  
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Figur 4. Handritad karta från ca 1920 till vänster och en flygbild från 1955 till höger. Möbelsnicka-

ren 1 är ungefärligen markerad med rött och strandlinjen med gult.  

 

 
Figur 5. Omfattande utfyllningar har skett mellan åren 1963 (till vänster) och 1974 (till höger). Upp-

lag av timmer och virke syns inom aktuell fastighet på flygbilden till höger.  
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Figur 6. Flygbild från 1982 till vänster och nutid till höger.  

 

Sammantaget kan konstateras att:  

 Omfattande utfyllnader har gjorts inom fastigheten. Dioxiner inom Möbelsnickaren 1 har 

främst påträffats i de delar som fyllts ut efter 1955 och fram till slutet av 1970-talet. 

 På flygbilderna från 1950, 60 och 70-talet syns omfattande sågverksverksamhet inom fastig-

heten med bland annat upplag med timmer och virke.    

 Utifrån dioxinmönstret i jordprover och den ringa förekomsten av kvicksilver i jorden har san-

nolikt både EKA-verksamheten och det f d sågverket medverkat till dioxin-föroreningen.  

 
5 Föroreningssituation 

I samband undersökningarna inför EKA-saneringen gjordes även provtagningar inom Möbelsnickaren 

1 i ett flertal omgångar.  

 

Provtagningar visade att det finns förhöjda halter av dioxiner i fyllnadsmassorna, däremot har inte 

kvicksilver påträffats i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM i något av de 20 

jordprover som analyserats avseende kvicksilver. I figur 7 nedan finns en sammanställning över var 

fyllnadsmassor finns samt uppmätta dioxinhalter i jord och grundvatten inom och kring fastigheten.  

 

Dioxinhalter lägre än det generella riktvärdet för MKM, 200 ng/kg TS (summa PCDD/F, WHO-teq) är 

markerat med grönt och prover med halter över riktvärdet är markerat med gult. Grundvattenrören och 

analyser av grundvattnet är markerat med blått.  
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Figur 7. Sammanställning över dioxinhalter i fyllnadsmassor och grundvatten inom och kring Mö-

belsnickaren 1.   

 

 

6 Riskbedömning  

6.1 Nuvarande förhållanden 

Dioxiner är i första hand farliga för människor i det fall barn eller vuxna direkt exponeras för dioxi-

nerna under en lång tid (flera år, livstid). Exponering av dioxiner från ett förorenat industriområde kan 

ske genom oralt intag av dioxinförorenad jord, hudkontakt och inandning av damm/partiklar. Dioxiner 

är inte flyktiga och inandning av ångor kan inte ske.  

 

Inom Möbelsnickaren 1 är de dioxinförorenade fyllnadsmassorna idag täckta av bussterminalen och 

markytorna är asfalterade. Någon exponering via oralt intag, hudkontakt eller inandning av 

damm/partiklar sker därför inte så länge markytorna är oskadade och de dioxinförorenade fyllnads-

massorna är täckta. Då ingen direktexponering sker finns inte heller några hälsorisker för människor 

som vistas på fastigheten idag. Detta gäller såväl aktuell fastighet som övriga delområden inom EKA-

saneringen.  

  

Ekosystemet i marken kan påverkas negativt av exempelvis föroreningar. Det bedöms dock redan från 

början finnas dåliga förutsättningar för ett utvecklat markekosystem inom fastigheten på grund av 

förekomsten av fyllnadsmassor, hårdgjorda ytor och byggnader. Naturvårdsverkets generella riktvärde 

för skydd av markmiljön är för dioxiner 2 000 ng/kg TS (WHO-teq). Uppmätta halter inom fastigheten 
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är lägre än riktvärdet och även om det kan finnas mindre volymer med högre dioxinhalter så bedöms 

inte förekomsten av dioxiner vara en begränsande faktor för markekosystemet.  

 

Spridning av dioxiner från fastigheten kan teoretiskt ske med partiklar i grundvattnet. Dioxiner är inte 

vattenlösliga och adsorberas hårt till partiklar, främst organiskt material. Då markytorna är hårdgjorda 

och det finns ett fungerande dagvattensystem är infiltrationen och grundvattenbildningen inom fastig-

heten mycket liten. Dioxinhalterna i två grundvattenrör som finns nedströms fastigheten, 7202 (<0,3 

pg/l) resp. 7209 (0,3 pg/l) är lägre än de internationella dricksvattenkriterier (3 pg/l) som tidigare an-

vänts för bedömning. I grundvattenröret vid Eka-gatan är halten något högre (9 pg/l), men fortfarande 

mycket låg. Någon betydande spridning av dioxiner med grundvattnet från fastigheten därför inte san-

nolik med hänsyn till dioxinernas egenskaper och uppmätta halter i grundvattnet.  

 

Sammantaget bedöms det inte finnas några hälsorisker, någon betydande negativ påverkan på mark-

miljön eller någon betydande spridning med grundvattnet vad gäller de markföroreningar som finns 

inom Möbelsnickaren 1. Bedömningen gäller under förutsättning att markytorna fortsatt är hårdgjorda 

och täckta med byggnader.    

 

6.2 Framtida förhållanden 

I det fall markarbeten, ombyggnationer eller andra ingrepp som blottlägger dioxinförorenad jord utförs 

kan direktkontakt med dioxinförorenade jord ske under arbetet. Dioxinförekomsten inom fastigheten 

är känd varför mera omfattande markarbeten och ingrepp inom fastigheten antas ske efter samråd med 

myndigheter och med krav på erforderligt arbetsskydd mm.   

I det fall mindre markarbeten trots detta utförs utan några skyddsåtgärder så kan i storleksordningen 

13 000 ng/kg TS dioxin finnas i jorden utan att några akuta hälsorisker uppstår (beräknat med Natur-

vårdsverkets modell avseende vuxna vid en genomsnittsexponering 10 dagar/år). Beräknad halt kan 

jämföras med ett amerikanskt akuttoxiskt riktvärden för oralt intag av dioxiner på 0,2 ng/kg kroppsvikt 

och dag (från ATDSR i USA, avser TCDD). En markarbetare som väger 80 kg kan således vid enstaka 

tillfällen få i sig ca 16 ng dioxiner utan att akuta effekter uppstår. Detta motsvarar en halt på 16 000 

ng/kg TS dioxin i jord, räknat med ett oralt intag på ca 1 gram dioxinförorenad jord.  Beräkningarna 

visas i bilaga 1. 

 

Dioxinhalterna inom Möbelsnickaren 1 har i analyserade prover varit avsevärt lägre än de halter som 

kan ge upphov till hälsorisker vid oskyddade markarbeten, varför sannolikheten för att de personer 

som utför markarbeten oskyddade skall påverkas negativt av dioxiner bedöms vara liten. Det kan dock 

inte helt utslutas att det finns jord med höga dioxinhalter varför normala skyddsåtgärder för markarbe-
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ten i förorenade områden bör följas (förhindra inandning av partiklar och direktkontakt med förorenad 

jord).  

 

7 Saneringsåtgärder och kommunala riktlinjer   

I det förslag till efterbehandlingsåtgärder som presenterades år 2000 anges för Möbelsnickaren 1 (vil-

ken benämns som delområde L) som saneringsåtgärd att ”hårdgjorda ytor permanentas samt att re-

striktioner på markanvändning införs”. Vidare anges i förslaget att ”byggnaden lämnas”. Inga bort-

schaktning av jord föreslogs för fastigheten.   

 

Observera att detta var ett naturvetenskapligt riskbaserat åtgärdsförslag baserat på uppmätta förore-

ningshalter och bedömt behov av riskreduktion år 2000. Det borde således inte ha funnits någon värde-

ring ansvaret för föroreningarna när dessa förslag till åtgärder togs fram.  

 

Enligt vår bedömning är även de föreslagna efterbehandlingsåtgärderna väl motiverade med hänsyn 

till föroreningarnas egenskaper, uppmätta föroreningshalter och nuvarande markanvändning. Marky-

torna är asfalterade och det finns ingen risk för direktkontakt med föroreningarna eller spridning av 

föroreningarna från fastigheten. Något ytterligare behov av riskreducerande saneringsåtgärder bedöms 

inte finnas i nuläget.  

 

Det finns ett antal kommunala riktlinjer för tillsyn och skötsel av EKA-området där även aktuell fas-

tighet upptas tillsammans med delar av fastigheten EKA 1 och Bengtsfors 4:50 (markområdet mellan 

Möbelsnickaren 1 och Bengtsbrohöljen). För dessa fastigheter anges specifikt att fastighetsägaren 

”skall ansvara för att framtida ingrepp i marken (t ex uppgrävning av befintlig anläggning) eller änd-

ringar i verksamheten inte utsätter människor eller miljö för risker avseende spridning av kvicksilver 

och dioxin.” Vidare anges att ”Fastighetsägarna ska räkna med att ingrepp i marken eller ändring av 

verksamhet kommer att innebära restriktioner och krav på eventuell marksanering”. 

 

Sammantaget konstateras att det inte finns något behov för ytterligare saneringsåtgärder inom Mö-

belsnickaren 1 idag och att fastigheten är i det skick som föreslagits av kommunen i tidigare åtgärds-

förslag. Endast vid markarbeten eller andra ingrepp i marken som kan innebära direktkontakt med 

dioxinförorenade massor kan krav på skyddsåtgärder och ev. marksanering att ställas av myndigheten.  

 

8 Konsekvenser för fastighetsägare 

I det fall inga ingrepp görs i marken och verksamheterna bedrivs som idag bedöms dioxinförorening-

arna inte innebära några merkostnader för nuvarande eller framtida fastighetsägare. Sannolikheten att 

myndigheten skulle ställa krav på fastighetsägaren och rättsligt få igenom krav på ytterligare under-
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sökningar och/eller saneringsåtgärder avseende dioxinförorenad mark inom Möbelsnickaren 1 bedö-

mer vi i detta fall vara mycket liten. Fastigheten är undersökt i flera omgångar och det finns dioxinför-

orenade massor kvarlämnade även inom flera andra delområden i EKA-området. 

 

Ansvaret för nuvarande eller framtida fastighetsägare är även alltid underordnat verksamhetsutövaran-

svaret. Här kan det finnas verksamhetsutövare kvar som bidragit till dioxinföroreningarna (Bengtsfors 

Trä AB) även efter miljöskyddslagens införande 1969. I det fall det är utfyllningen med dioxinförore-

nade massor som orsakat föroreningarna så verkar dessa ha skett under 1950, 60 och 70-talet. Om det 

finns verksamhetsutövare kvar som har orsakat eller bidragit till föroreningen skall eventuella myn-

dighetskrav på undersökningar och avhjälpande åtgärder i första hand riktas mot dessa. I vissa prover 

som analyserats i eller invid Möbelsnickaren 1 liknar dioxinmönstret ”sågverks”-dioxiner och det kan 

således finnas ett verksamhetsutövaransvar. Konsekvenserna av detta för en fastighetsägare och en ev. 

exploatör bör utredas av juridisk expertis. 

 

Den som utför markarbeten, nybyggnationer eller liknande inom ett förorenat markområde kan dock 

bli betraktad som verksamhetsutövare och kan därmed få ett ansvar för föroreningarna och de kostna-

der hanteringen kan innebära. Detta gäller för Möbelsnickaren 1 liksom för alla andra förorenade om-

råden.  

 

Vår bedömning är att ansvaret vid ingrepp i marken endast gäller de jordvolymer som direkt skulle 

beröras av markarbetena samt eventuella tekniska skyddsåtgärder som en tillsynsmyndighet kan kräva. 

I praktiken innebär detta att den som utför markarbeten inom fastigheten måste göra en anmälan till 

kommunen, att urschaktade massor måste provtas och analyseras samt att mindre skyddsåtgärder t ex 

vad gäller länsvattenhantering mm behöver vidtas. Det är inte heller säkert att urschaktade massor kan 

återfyllas inom fastigheten utan dessa kan behöva köras till en extern mottagningsanläggning. Mer-

kostnaden för en sådan hantering beror framförallt på hur stora volymer förorenad jord som hanteras 

och är svår att bedöma. En rimlig skattning av merkostnaden för markarbeten inom de delar av fastig-

heten som är förorenad av dioxiner uppgår till ca 1 000 kr/ton (2000 kr/kbm). Kostnaden innefattar 

alla provtagning, analyser, skyddsåtgärder vid arbetena och även ett externt omhändertagande av mas-

sorna.   
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Bilaga 1 Beräkning av riktvärde för markarbeten 

 

Beräkningen har utförts med hjälp av Naturvårdsverkets riktvärdesmodell (NV5977) för Mindre Käns-

lig Markanvändning, MKM. Exponeringstiderna för en vuxen person har satts till 10 dagar/tillfällen 

per år. Beräknat hälsoriskbaserat riktvärde blir då enligt modellen 0,13 mg/kg, vilket med hänsyn till 

en stor exponering från andra källor (90%) sedan justeras till 0,013 mg/kg och sedan avrundas till 

0,012 mg/kg, dvs. 12 000 ng/kg. Styrande för riktvärdet är oralt intag av förorenad jord samt den stora 

bakgrundsbelastning som finns för dioxiner via mat mm.  

 

Exponeringsdata och beräknade riktvärden för markarbeten redovisas nedan i tabell 1. Alla data avser 

toxicitetsekvivalenter för TCDD enligt WHO:s beräkningsmodell.   

 

Tabell 1. Exponeringsantaganden och beräknat riktvärde för dioxin vid tillfälliga markarbeten (10 

tillfällen per år).  

 


