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1 SAMMANFATTNING 

Askersunds kommun ansökte den 2 december 2016 om bidrag enligt 

förordning (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av 

föroreningsskador för f.d. Rönneshytta Sågverk. Ansökan omfattade 

följande: 

Tabell 1: Kostnader enligt ansökan 161202 

Delmoment År Total kostnad för året 

Förberedelser 2017 3 MSEK 

Åtgärder 2018 40 MSEK 

Åtgärder 2019 5 MSEK 

Efterföljande miljökontroll  100 000 kr/år 

 

Naturvårdsverket beviljade den 23 mars 2017 bidrag för 

åtgärdsförberedande undersökningar vid f.d. Rönneshytta Sågverk i 

Askersunds kommun om totalt 3 000 000 kronor. Av dessa medel har totalt 

1 642 440:21 kronor förbrukats. 

Åtgärdsförberedande undersökningar har utförts under hösten 2017 genom 

provtagning i mark i två olika provtagningsomgångar, inmätning av 

grundvattennivåer samt genomförande av en markteknisk undersökning nära 

sjön Multen. Markprover har analyserats från sammanlagt 152 provpunkter.  

Analysresultat från samtliga genomförda provtagningar, dvs de som 

genomförts under 2017 samt de som genomförts under 2008 av Sweco 

Environment AB och under 2012 av Golder Associates AB, har 

sammanställts. Sammanställningen har utgjort underlag för bedömning av 

om tidigare uppskattat behov av saneringsåtgärder kvarstår eller behöver 

revideras.  

Bedömningen är att ansökan om statsbidrag för avhjälpande av 

föroreningsskador behöver revideras. Det område som bedöms vara aktuellt 

för åtgärder är av mindre omfattning än vad som tidigare beräknats i 

anledning av att föroreningarna i huvudsak ligger mera ytligt än som tidigare 

bedömts. Den totala volymen massor som enligt bidragsansökan borde 

schaktas upp och omhändertas uppgick  till drygt 35 000 m3 medan den 

mängdberäkning som nu gjorts visar att volymen uppgår till knappt 15 000 

m3.   

Kostnaderna för avhjälpandeåtgärder vid f.d. Rönneshytta sågverk kan efter 
de åtgärdsförberedande undersökningarna beräknas uppgå till kostnader 
enligt Tabell 2. 
 

Tabell 2: Reviderad beräkning av kostnader för avhjälpandeåtgärder. 

Delmoment År Total kostnad för året 

Förberedelser inkl upphandling 2018 0,5 MSEK 

Åtgärder 2019 27,6 MSEK 

Efterföljande miljökontroll 2019-2025 150 000 kr/år 
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2 BAKGRUND 

2.1 VERKSAMHETER SOM ORSAKAT 
FÖRORENINGSSKADOR 

Inom fastigheterna Rönneshytta 1:35, 1:63, 1:64, 1:65. 5:6, 5:7, 5:10 och 

5:12  samt Önnabo 2:2 i Askersunds kommun har verksamheter som orsakat 

olika grader av föroreningsskador bedrivits. Verksamheterna har utgjorts av 

ett större sågverk, träskyddsbehandling med klorfenolbaserade preparat och 

skrotverksamhet.  

 

Figur 1: Fastigheter vid f.d. Rönneshytta Sågverk. 

 

2.2 RÖNNESHYTTA SÅGVERK 

Rönneshytta sågverk etablerades på 1880-talet på jungfrulig mark och 

verksamheten bedrevs fram till april 1967. Timmer som skulle sågas 

lagrades till stor del i sjön Multen varifrån det togs upp till sågverket där det 

sågades och sedan lades upp för torkning innan uttransport till kund. Under 

senare delen av verksamhetstiden doppades virket i Dowicide, ett 

natriumsalt med pentaklorfenol som verksamt ämne innehållande 

föroreningar med dioxin. Sågat virke transporterades till doppkaret via ett 

transportband och gick sedan ut på ”sorteringsbryggan”, ett transportband 

där virket sorterades. Virket kördes med en rälsburen travers till 

lagringsplatserna. Sågverkets fasta anläggningar är rivna och borttagna från 

område men kvar finns en del betongfundament och räls. 
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Figur 2: Verksamheten vid f.d. Rönneshytta sågverk, enligt figur 3.5 i Swecos rapport från 18 
marj 2009. 

2.3 SKROTVERKSAMHET 

Mellan 1982 och 2003 har skrotverksamhet bedrivits inom del av området 

med skrothandel och bilskrot. Verksamheten brandhärjades 1987 och 

återupptogs 1988, men avslutades slutligt efter en konkurs 2003. 

Askersunds kommun övertog fastigheterna Rönneshytta 1:63 och 5:6 där 

skrotverksamhet bedrivits och röjde upp efter skrotverksamheten. För att 

bedöma föroreningssituationen i mark och grundvatten inom område där 

skrotverksamhet bedrivits utfördes en översiktlig miljöteknisk undersökning 

av Structor Miljöteknik AB, vilken sammanställdes i en rapport daterad 2 

mars 2006. Av rapporten framgick att området inte innehöll några betydande 

föroreningar orsakade av skrotverksamheten men att man inom den tidigare 

sågverksamheten doppat virke mot blånad med pentaklorfenol och att detta 

borde utredas. 
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3 TIDIGARE GENOMFÖRDA 
UTREDNINGAR OCH 
UNDERSÖKNNGAR 

3.1 FÖRSTUDIE 

Askersunds kommun beviljades bidrag för att genomföra en MIFO fas 2, 

förstudie, vilket genomfördes av SWECO Environment AB under 2008. 

Resultaten sammanställdes i en rapport daterad 18 maj 2009. Utifrån 

förstudiens analysresultat placerades f.d. Rönneshytta sågverk i riskklass 1 

på grund av föroreningar i mark och grundvatten med dioxiner och 

klorfenoler.  

3.2 HUVUDSTUDIE 

Härefter har en huvudstudie genomförts av Golder Associates AB under 

2013-2015, studien har sammanfattats av Sydnärkes Miljöförvaltning i en 

rapport daterad 5 oktober 2016. 

Inom ramen för huvudstudien har man konstaterat att föroreningar med 

dioxiner finns inom stora delar av det f.d. sågverksområdet med tyngdpunkt 

kring den tidigare doppningsplatsen. Undersökningsområdet delades in i tre 

delområden med avsikt att kunna definiera åtgärder baserat på risker, 

föroreningsgrad och dioxinmängd: 

 Delområde 1: F.d. doppområde, primärt källområde 

 Delområde 2: Upplagsområden norr och söder om delområde 1, 

sekundärt källområde 

 Delområde 3: Övriga delar av undersökningsområdet med enskilda 

hotspots. 

De olika delområdenas utbredning framgår av Figur 1. 

 

Figur 3: Områdesindelning vid f.d. Rönneshytta sågverk enligt huvudstudie. 
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För respektive delområde har beräkningar av ytor, volymen och mängder 

massor som bedömts vara aktuella för efterbehandling gjorts. 

3.2.1 Riskbedömning 

En fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning har utförts av Golder baserat på 

huvudstudien. Riskbedömningen har sammanfattningsvis resulterat i 

följande: 

 Analyserade halter av dioxiner i jord bedöms innebära en teoretisk 

risk för människors hälsa vid långvarig och upprepad exponering. 

Inga akuta risker föreligger. Riskerna är framför allt kopplade till 

delområde 1 där de högsta halterna har påvisats. Den styrande 

exponeringsvägen är direktintag av jord via munnen. Övriga 

exponeringsvägar (hudkontakt, inandning av damm och intag av 

växter, svamp eller bär) bedöms vara av underordnad betydelse. 

Inom delområde 2 förekommer halter av föroreningar som överstiger 

framräknade riktvärden. 

 Vad gäller markmiljön inom området kan det konstateras att 

medelhalterna inom doppningsområdet (område 1) och 

sågverksområdet (område 2) överskrider det framtagna 

platsspecifika riktvärdet med 78 % respektive 59 %. I område 3 

överskrids det platsspecifika riktvärdet i 9 analyser av sammanlagt 

88. Således kan det konstateras att det finns risk för exponering av 

dioxinförorenad jord som kan ge upphov till negativa hälsoeffekter 

för människors hälsa. 

 Dioxiner är långlivade och svårnedbrytbara ämnen och de risker för 

människors hälsa och miljön som konstaterats bedöms kvarstå i 

framtiden förutsatt oförändrad markanvändning. 

3.2.2 Övergripande åtgärdsmål 

Baserat på den fördjupade riskbedömningen har 5 övergripande åtgärdsmål 

tagits fram, av dessa är mål nr 3 och 4 redan uppfyllda. 

1. Människor, besökare och yrkesverksamma, ska kunna vistas inom 

området, samt konsumera bär och svamp utan risk för hälsan 

avseende markföroreningar från undersökningsområdet. 

2. Markföroreningar från undersökningsområdet ska inte utgöra en 

begränsning för att grundvattnet (inom området och i 

isälvsavlagringen) i framtiden ska fungera som en naturresurs. 

3. Sjön Multen ska kunna användas för bad, fiske och friluftsliv utan 

risk för människors hälsa avseende föroreningar från 

undersökningsområdet – målet uppfyllt. 

4. Föroreningar från undersökningsområdet ska inte utgöra risk för 

vattenmiljön i Multen idag eller framtiden – målet uppfyllt. 

5. Dioxinmängden i jord ska reduceras i enlighet med miljömålen så 

långt det är kostnadsmässigt motiverat. 

3.2.3 Åtgärdsutredning 

En åtgärdsutredning genomfördes av Golder under 2013. För att minska eller 

reducera de risker som konstaterats har tio åtgärdsalternativ, exklusive noll-
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alternativet, studerats. Nollalternativet innebär att inga åtgärder vidtas och att 

konstaterade risker kvarstår eller ökar i framtiden.  

Det åtgärdsalternativ som valts innebär total sanering av delområde 1, 2 och 

3. Alternativet innebär avverkning, schaktning av ytliga och djupa jordmassor 

(0-2,0 m), återfyllnad, transport samt deponering av jordmassor och 

trädstubbar inom delområde 1, 2 och 3. 2,0 meter av den dioxinförorenade 

jorden schaktas bort och området återfylls med lika mycket rena massor. 

Med detta åtgärdsalternativ uppnås total riskreduktion med avseende hälsa 

eftersom all dioxinförorenad jord åtgärdas.  

De bedömda kostnaderna för åtgärdsalternativet har uppskattats till 48,5 

MSEK. 

3.2.4 Mätbara åtgärdsmål 

För det valda åtgärdsalternativet har följande mätbara åtgärdsmål upprättats: 

 All jord som innehåller dioxinkoncentrationer överstigande 90 ng/kg 

TS (platsspecifikt hälsoriskvärde) schaktas bort. På schaktbotten 

utläggs geotextilduk och därefter återfylls schakten med rena 

fyllnadsmassor. 

 Betongfundament som tagits bort under schaktarbetena i Delområde 

1 avlägsnas från undersökningsområdet. 

 Trädstubbar från schaktarbetena avlägsnas från 

undersökningsområdet. 

3.3 ANSVARSUTREDNING 

En ansvarsutredning har tagits fram och godkänts av Naturvårdsverket. 

Utredningen visar att det inte finns någon som har ett ansvar enligt 10 kap 

miljöbalken för avhjälpande av föroreningsskador orsakade av f.d. 

Rönneshytta sågverk. 
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4 ÅTGÄRDSFÖRBEREDANDE 
UNDERSÖKNINGAR 

4.1 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR 
AVHJÄLPANDEÅTGÄRDER 

Askersunds kommun ansökte den 2 december 2016 om bidrag enligt 

förordningen om statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av 

föroreningsskador för Rönneshytta sågverk. Ansökan omfattade totalt 48,5 

MSEK fördelat enligt följande: 

 Förberedelser 3 MSEK 

 Åtgärder 45 MSEK 

 Efterföljande miljökontroll 0,1 MSEK 

4.2 BESLUT OM BIDRAG 

Naturvårdsverket beslutade den 23 mars 2017, ärendenummer NV-08795-

16, att ge 3 000 000 kronor i bidrag för åtgärdsförberedande undersökningar 

vid f.d. Rönneshytta sågverk. 

Länsstyrelsen vidareförmedlade detta bidrag till Askersunds kommun genom 

beslut den 10 april 2017, diarienummer 577-2115-2016. 

Båda bidragsbesluten innehåller ett antal villkor som ska följas. 

Slutredovisningen av projektet ska bl.a. innehålla följande uppgifter: 

 Beskrivning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat 

 Bedömning om eventuell revidering av ansökan 

 Redovisning av positiva och negativa erfarenheter från 

genomförandet av den åtgärdsförberedande undersökningen 

 Ekonomisk slutredovisning 

 Eventuell reviderad version av ansökan samt riskbedömning, 

åtgärdsutredning och riskvärdering. 

4.3 PROJEKTSTÖD 

Mia Jameson, WSP Sverige AB, har anlitats av Askersunds kommun som 
projektstöd vid genomförandet av de åtgärdsförberedande 
undersökningarna.  

4.4 TIDPLAN 

Enligt Länsstyrelsens beslut om vidareförmedling av bidraget till Askersunds 
kommun skull en slutredovisning av projektet lämnas senast den 31 oktober 
2017. Denna tidpunkt har flyttats fram, först till den 31 december 2017 och 
slutligen till den 31 januari 2018.  

4.5 ANLITAD KONSULT 

Efter upphandling gavs Structor Miljöteknik AB i uppdrag att genomföra 

provtagningar i mark, inmätning av grundvattennivåer och utförande av en 

geoteknisk undersökning. 
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4.6 GENOMFÖRDA PROVTAGNINGAR I MARK 

Inom ramen för de åtgärdsförberedande undersökningarna har provtagningar 

i mark har genomförts vid två tillfällen; 2017-10-16 – 2017-10-19 och 2017-

12-04 och 2017-12-07. Syftet med provtagningarna har varit att avgränsa 

områden med dioxinhalter överstigande 90 ng/kgTS i yt- och djupled samt att 

få kompletterande underlag för att bedöma vilka områden som inte är 

förorenade och där avhjälpandeåtgärder inte behövs.   

Vid den första provtagningsomgången togs prover i 60 provpunkter ned till 2 

meters djup och i 15 provpunkter ned till 4 meters djup. 

 

Figur 4: Provtagningspunkter vid provtagningarna 2017. 

  

Vid den kompletterande provtagningsomgången togs prover i 78 

provpunkter, varav i 5 till två meters djup, i 3 punkter till 4 meters djup och i 

resterande till 1 meters djup. Uttagna prover från en av dessa provpunkter 

(provpunkt 1756) har försvunnit i hanteringen. 

Vid båda provtagningstillfällena mättes provpunkterna in i x-, y- och z-led. 

Fältobservationer noterades i fältprotokoll. Marken inom 

undersökningsområdet domineras av silt, finsand och sand. I ett fåtal 

provpunkter fanns organiskt material i lager vars mäktighet varierar mellan 

0,2 och 1,3 meter. Det organiska materialet domineras av bark och/eller 

träfibrer. Grusigt fyllnadsmaterial, i enstaka provpunkter innehållande 

tegelrester eller glasskärvor, förekommer överst i profilen främst i anslutning 

till väg, fd väg eller fd byggnad. 

I samtliga provtagningspunkter har samlingsprover uttagits för varje 

halvmeter. Provtagningen utfördes i enlighet med SGF:s Fälthandbok – 

undersökningar av förorenade områden 2:2013. 

Uttagna prover har skickats för analys till Eurofins i Lidköping. Analys har 

skett av dioxiner i samtliga uttagna prover. Pentaklorfenol analyserades i 

samtliga prover i den första provtagningsomgången och i några prover i den 
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andra. TOC analyserades i vissa prover i den första provtagningsomgången 

och i samtliga prover i den andra. 

Dokumentation av genomförda provtagningar finns i fältrapport, BILAGA 1. 

4.7 INMÄTNING AV GRUNDVATTENNIVÅER  

Inmätning av grundvattennivåer skulle utföras i totalt 13 tidigare installerade 

grundvattenrör. En stor del av dessa grundvattenrör gick dock inte att 

återfinna. Vid inmätningstillfällena var två av rören torra.  

Tabell 3: Inmätta grundvattennivåer 2017, i ordning norr mot söder. 

Grundvattenrör Grundvattennivå, RH2000 Markyta, RH2000 

 2017-10-12 2017-11-02  

12GA017 116,6 117,1 118,8 

12GA003 117,0 117,2 118,57 

12GA008 115,5 115,7 117,86 

12GA012 115,9 116,0 117,09 

 

De grundvattenrör där inmätning av grundvattennivåer skett 2017 har 

markerats med röda ringar i Figur 4. 

Liksom vid tidigare genomförda inmätningar av grundvattennivåerna 

indikerar inmätningarna att det finns en grundvattendelare mitt i området och 

att området som bedöms vara mest förorenat avrinner mot Multen. 

Grundvattenytan i området ligger generellt nära markytan, i norra delen av 

området närmare två meter under markytan och nära sjön Multen är 

avståndet mellan markyta och grundvattenyta endast ca en meter.  

 

 

 

Figur 5: Provtagningspunkter där inmätning av grundvattennivåer skett. 
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4.8 MUR 

En geoteknisk undersökning har genomförts i närheten av sjön Multen.  

Undersökningen skulle omfatta trycksondering av mark längs med sjön 

Multens strand på en sträcka av ca 200 m, markerad i Figur 5. Inom området 

har dessutom skruvprover tagits ut för benämning av jordart på laboratorium. 

Den geotekniska undersökningen har följt SGFs Fälthandbok 2013. 

Redovisning av undersökningen har skett med Markteknisk 

Undersökningsrapport Geoteknik inkl. erforderliga bilagor och ritningar. 

Rapporten finns i BILAGA 2. 

 

Rapport från undersökningen finns i BILAGA 2. 

4.9 ANALYSRESULTAT 

4.9.1 Dioxiner provtagningar 2017 

Dioxinhalter överstigande åtgärdsmålet 90 ng/kg TS har påträffats i 

sammanlagt 27 av de totalt 152 provpunkterna som provtagits under 2017.  

I huvuddelen av dessa provpunkter förekom dioxinhalter överstigande 90 

ng/kg TS enbart inom den översta halvmetern. Endast i 5 av provpunkterna 

förekom höga dioxinhalter djupare än 0,5 m under marknivå. 

Dioxinhalter över 90 ng/kg TS i de uttagna proverna fördelar sig enligt 

följande, exklusive de två högsta uppmätta halterna om 13 000 och 3 920 

ng/kg TS: 
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Marken i dessa provpunkter innehåller sammanlagt ca 43 mg dioxin räknat 

per kubikmeter jord. 

4.9.2 Pentaklorfenol provtagningar 2017 

Pentaklorfenol har endast detekterats i 4 provpunkter. I en av provpunkterna 

i det ytligaste provet. I övrigt förekommer pentaklorfenol djupare ned i 

markprofilen och föroreningarna finns främst nära den plats där den f.d. 

doppningsanläggningen fanns uppställd. 

Tabell 4: Sammanställning av analysresultat map pentaklorfenol vid provtagningar 2017. 

Provpunkt Nivå Pentaklorfenol µg/kg TS 

60 0-0,5 m 16 

63 2,5-3 m 760 

63 3-3,5 m 2 000 

63 3,5-4 m 520 

67 1-1,5 m 46 

1768 2,5-3 m 470 

1768 3-3,5 m >3 900 

1768 3,5-4 m >2 600 

 

4.9.3 TOC provtagningar 2017 

TOC har analyserats i 279 av de uttagna proverna, främst för att få underlag 

till att avgöra om massor från kommande saneringsåtgärder uppfyller kraven 

för massor som får deponeras. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 

2004:10 får inte TOC-halten överstiga 3 % om avfallet ska deponeras på 

deponi för inert avfall, 5 % på deponi för icke farligt avfall och 10 % för 

deponi för farligt avfall.  

I 32 av proverna var TOC-halten högre än 10 %, dessa återfanns i 

provpunkterna 63, 64, 67, 70, 1703, 1737, 1738, 1742, 1759, 1761, 1766, 

1767, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 och 1775. Av dessa ligger 8 av 

provpunkterna, närmare bestämt punkterna 63 (44%), 64 (55% och FA), 67 

(22%), 1703 (36%), 1742 (36%), 1759 (47%), 1761 (36%) och 1774 (20%) 

inom områden som föreslås bli föremål för avhjälpandeåtgärder.  

I 12 av proverna var TOC-halterna mellan 5 och 10 % och i 21 av proverna 

mellan 3 och 5 %, i de övriga 214 proverna var TOC-halterna lägre än 3 %. 
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5 BEDÖMNING AV BEHOV AV 
REVIDERING AV ANSÖKAN MM 

Enligt Länsstyrelsens beslut den 10 april 2017 ska slutredovisningen av 

projektet innehålla en bedömning om eventuell revidering av tidigare 

inlämnad ansökan och även av riskbedömning, åtgärdsutredning och 

riskvärdering behövs. 

Provtagningar i mark för att utreda föroreningssituationen orsakad av 

verksamheten vid det  f.d. sågverket har nu skett vid totalt fyra olika tillfällen; 

av Sweco 2008, av Golder 2012 och av Structor vid två tillfällen 2017. De 

olika provpunkternas läge vid samtliga dessa provtagningar finns redovisade 

i kartbilden nedan (denna karta finns i kartbilagan, BILAGA 3). 

 

Resultatet av de åtgärdsförberedande undersökningarna, tillsammans med 

resultatet av tidigare genomförda undersökningar, visar att dioxinhalter 

överstigande det beslutade åtgärdsmålet (borttagande av jord med dioxinhalt 

överstigande 90 ng/kg TS) främst förekommer på nivån 0-0,5 m inom 

utredningsområdet. I många fall är dioxinförekomsten kopplad till organiskt 

material i markprofilens ytskikt, men inte i alla.  

Det är dock inte så att det förekommer förhöjda dioxinhalter på alla platser 

där det också förekommer organiskt material i markprofilen. 

Vid de provtagningar som genomförts under 2017 har det visat sig att 

föroreningarna vid område där det tidigare funnits ett barkupplag var mer 

omfattande än vad som framkommit vid tidigare undersökningar. I övrigt har 

inte några tillkommande områden med betydande dioxinhalter över det 

beslutade åtgärdsmålet identifierats vid de åtgärdsförberedande 

undersökningarna. 
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I Figur 6 redovisas samtliga provpunkter där dioxinhalter överstigande 90 

ng/kgTS har analyserats i nivån 0-0,5 m.  

 

Figur 6: Provpunkter med uppmätta halter överstigande 90 ng/kg TS i skiktet 0-0,5 m vid 
samtliga genomförda provtagningar. 

 

Halter överstigande 90 ng dioxin per kg TS på nivån 0,5-2 m under markytan 

förekommer främst inom det område där doppningsanläggningen fanns 

uppställd och inom det område där det tidigare funnits ett barkupplag och 

inom vilket det är troligt att slam från doppningskaret tömts ut.  

 

 

Figur 7: Provpunkter med uppmätta halter överstigande 90 ng/kg TS i skiktet 0,5-1 m vid 

samtliga genomförda provtagningar. 
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Figur 8: Provpunkter med uppmätta halter överstigande 90 ng/kg TS i skiktet 1-2 m vid samtliga 
genomförda provtagningar. 

 

Samtliga analysresultat som nu föreligger har legat till grund för avgränsning 

av områden där avhjälpandeåtgärder bedöms nödvändiga för att uppnå 

åtgärdsmålet. Vid avgränsningen har en av utgångspunkterna varit att 

åtgärder ska ske minst inom ett avstånd på fem meter från en 

provtagningspunkt där dioxinhalter över 90 ng/kg TS. En annan 

utgångspunkt har varit att områden som vid de olika undersökningarna 

generellt sett visat på förekomst av höga dioxinhalter ska åtgärdas i sin 

helhet. Avgränsningen har resulterat i att det finns två större områden som i 

sin helhet kan betraktas som så förorenade att hela områdena behöver 

åtgärdas. Därutöver finns ett antal mindre områden vilka bedöms kunna 

avgränsas eftersom provtagningar runt dessa områden inte visat att 

förorening med dioxiner förekommer. I Figur 9 finns en jämförelse mellan 

föreslagna områden för avhjälpandeåtgärder enligt tidigare genomförd 

huvudstudie och de områden som nu föreslås.  

 

Figur 9: Jämförelse mellan föreslaget område för avhjälpandeåtgärder enligt huvudstudie och 
efter genomförda åtgärdsförberedande undersökningar. 
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De åtgärdsförberedande undersökningarna har visat att 

föroreningssituationen där det tidigare funnits ett barkupplag är mer allvarlig 

än vad som framkommit vid tidigare undersökningar. Undersökningarna har 

också visat att föroreningar i huvudsak finns inom vissa avgränsade 

områden och att behov av åtgärder på lägre nivåer än 0,5 m under 

marknivån endast föreligger i de mest förorenade delarna av 

undersökningsområdet.  

Av vad som redovisats ovan dras slutsatsen att tidigare inlämnad ansökan 

behöver revideras eftersom det finns bättre underlag för att beräkna vilka 

volymer jord som behöver fraktas bort från området för att åtgärdsmålet ska 

uppnås. Dessa mängder är i storleksordningen hälften av vad som tidigare 

beräknats. Både ansökan om bidrag och åtgärdsutredningen behöver därför 

uppdateras, se avsnitt 6 ”Föreslagna avhjälpandeåtgärder” 

Detta innebär också att tidigare gjord riskbedömning behöver justeras något: 

Viss justering av tidigare gjord riskbedömning behöver göras i anledning av 

att de olika delområdena numera benämnts annorlunda. Tidigare 

riskbedömning (citat från Huvudstudie f.d. Rönneshytta Sågverk, 

Riskvärdering, Sydnärkes miljöförvaltning 2014-04-07) och justerad 

riskbedömning finns i Tabell 5: 

Tabell 5: Justerad riskbedömning 

Tidigare riskbedömning Justerad riskbedömning 

”Analyserade halter av dioxiner i jord 

bedöms innebära en teoretisk risk för 

människors hälsa vid långvarig och 

upprepad exponering. Inga akuta risker 

föreligger. Riskerna är framför allt 

kopplade till delområde 1 där de högsta 

halterna har påvisats. Den styrande 

exponeringsvägen är direktintag av jord 

via munnen. Övriga exponeringsvägar 

(hudkontakt, inandning av damm och 

intag av växter, svamp eller bär) 

bedöms vara av underordnad 

betydelse. Inom delområde 2 

förekommer halter av föroreningar som 

överstiger framräknade riktvärden (anm 

90 ng/kg TS). För delområde 3 bedöms 

riskerna för människors hälsa i 

praktiken vara små.” 

Analyserade halter av dioxiner i jord 

bedöms innebära en teoretisk risk för 

människors hälsa vid långvarig och 

upprepad exponering. Inga akuta risker 

föreligger. Riskerna är framför allt 

kopplade till delområde A där de högsta 

halterna har påvisats. Den styrande 

exponeringsvägen är direktintag av jord 

via munnen. Övriga exponeringsvägar 

(hudkontakt, inandning av damm och 

intag av växter, svamp eller bär) 

bedöms vara av underordnad 

betydelse. Inom delområde B, C och D 

förekommer halter av föroreningar som 

överstiger framräknade riktvärden, dvs 

90 ng/kg TS. Inom det övriga 

undersökningsområdet ligger 

dioxinhalterna klart under 90 ng/kg TS 

och bedöms inte utgöra någon risk för 

människors hälsa.  

”Vad gäller markmiljön inom området 

kan det konstateras att medelhalterna 

inom doppningsområdet (delområde 1) 

och sågverksområdet (delområde 2) 

överstiger Naturvårdsverkets generella 

riktvärde för Känslig Markanvändning. 

Således kan det konstateras att 

teoretiska risker för markmiljön 

föreligger. Således kan det konstateras 

att teoretiska risker för markmiljön 

föreligger. Huruvida risker finns i 

Vad gäller markmiljön inom området 

kan det konstateras att dioxinhalterna 

inom tre mindre områden överstiger 

gränsen för farligt avfall. I det primära 

området (område A) och de sekundära 

områdena (områdena B och C) 

överstiger dioxinhalterna 

Naturvårdsverkets generella riktvärde 

för Känslig Markanvändning. Således 

kan det konstateras att teoretiska risker 

för markmiljön föreligger. Huruvida 
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praktiken har inte klarlagts. Det kan 

konstateras att inga synbara skador på 

växtlighet konstaterats vid fältarbeten. 

Vidare förekommer rikligt med träd 

inom hela området.” 

risker finns i praktiken har inte klarlagts. 

Det kan konstateras att inga synbara 

skador på växtlighet konstaterats vid 

fältarbeten. 

”Dioxiner är långlivade och 

svårnedbrytbara ämnen och de risker 

för människors hälsa och miljön som 

konstaterats bedöms kvarstå i framtiden 

förutsatt oförändrad markanvändning.” 

De åtgärdsförberedande 

undersökningarna har inte gett 

anledning till justering av 

riskbedömningen i denna del.  

”Förhöjda halter av dioxiner i 

grundvatten har påvisats inom 

delområde 1. Halterna i sig innebär idag 

ingen risk för människors hälsa då 

ingen exponering sker (uttag av 

dricksvatten sker inte inom eller i nära 

anslutning till objektet). Däremot 

indikerar de förhöjda halterna att en 

frisättning av dioxiner sker som har 

potential att spridas vidare till Multen. 

Undersökningar av sediment och 

ytvatten i Multen har inte påvisat 

förhöjda halter av dioxiner Inga risker 

för människors hälsa vid bad 

föreligger.” 

De åtgärdsförberedande 

undersökningarna har inte gett 

anledning till justering av 

riskbedömningen i denna del. 

”Inga förhöjda halter av 

doppningstypiska föroreningar i 

sediment och ytvatten leder till 

slutsatsen att den spridning som sker 

idag innebär en försumbar risk för 

Multens akvatiska liv.” 

De åtgärdsförberedande 

undersökningarna har inte gett 

anledning till justering av 

riskbedömningen i denna del. 

”Dioxiner är ämnen som binder hårt till 

organiskt material. Detta tillsammans 

med att ämnena i begränsad mån bryts 

ned leder till bedömningen att det är 

mindre troligt att spridningen i framtiden 

skulle kunna öka under förutsättning att 

inga förändringar i markanvändningen 

vidtas. Främst bedöms antropogena 

ingrepp kunna förvärra 

exponeringssituationen. Detta kan även 

antas gälla för spridningen. Det kan 

dock konstateras att det rimligen krävs 

omfattande ingrepp och 

massförflyttningar för att spridningen till 

Multen skulle kunna bli så stor att en 

risk för biotoa skulle kunna föreligga.” 

De åtgärdsförberedande 

undersökningarna har inte gett 

anledning till justering av 

riskbedömningen i denna del. 

”Riskerna för grundvattnet som funktion 

som naturresurs är små. Detta gäller 

under förutsättning att en ny brunn inte 

etableras precis inom 

doppningsområdet.” 

De åtgärdsförberedande 

undersökningarna har inte gett 

anledning till justering av 

riskbedömningen i denna del. 
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Den riskvärdering som utförts, där olika åtgärdsalternativ ställts mot varandra 

och värderats mot tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter 

bedöms vara fortsatt relevant. Detta innebär att tidigare identifierat 

åtgärdsalternativ kvarstår med de preciseringar som framgår av avsnitt 6. 
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6 FÖRESLAGNA 
AVHJÄLPANDEÅTGÄRDER 

6.1 OMRÅDEN DÄR AVHJÄLPANDEÅTGÄRDER 
FÖRESLÅS 

Avhjälpandeåtgärder för att uppnå åtgärdsmålet bedöms behöva genomföras 

i områden som markerats med svart linje i Figur 10. 

 

Figur 10: Områden för avhjälpandeåtgärder. 

 

Område A: Primärt område 

Uppställningsplats för doppningsanläggningen. Här finns två områden där 

dioxinhalterna är så höga att gränsen för farligt avfall överskrids ned till 1 m 

djup. Föroreningarna inom område A förekommer generellt ned till djupare 

nivåer än inom de andra områdena. Pentaklorfenolhalterna är höga på de 

djupast provtagna nivåerna men förekommer inte i övrigt.  

Inom området tas betongfundament bort och sanering sker ned till 2 m djup. 

Föroreningshalterna ligger under 15 000 ng/kg TS förutom i de 

rödmarkerade områdena där halterna är högre. Risk finns att åtgärder kan 

komma att ske under grundvattennivån. 

 

Område B: Sekundärt område 

Detta område utgörs av närområdet kring uppställningsplatsen för 

doppningsanläggningen och de delar av virkesupplaget som ligger närmast 

doppningen och där spillet av doppningsmedel både från hanteringen vid 

doppningsanläggningen och från doppat virke sannolikt varit av störst 

omfattning inom sågverksområdet exklusive område A. Här ligger 

dioxinhalterna i de flesta provpunkter på några hundra ng/kg TS förutom i ett 
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område där gränsvärdet för farligt avfall överskrids. Höga dioxinhalter har 

inte påträffats på nivån under 0,5 m djup.  

Betongfundament finns även i detta område och dessa tas bort varefter 

sanering sker ned till 0,5 m djup. I området där halter över gränsen för farligt 

avfall uppmätts tas även växtskiktet om hand tillsammans med det 

förorenade markområdet. Inga åtgärder kommer att ske under 

grundvattennivån. 

 

Område C: Sekundärt område 

Detta område har sannolikt förorenats med dioxiner genom att man lagt slam 

från doppningskaret och virkesspill tillsammans med den bark som tidigare 

varit upplagd här. I en liten del av området är halterna sannolikt så höga att 

de överskrider gränsen för farligt avfall och i två delar av området finns 

föroreningar på djupare nivåer än 0,5 m. Föroreningshalterna är jämförbara 

med de som förekommer i område B. 

Sanering sker här ned till 0,5 m djup, förutom i två delområden där sanering 

bör ske ned till 2 m djup. I området där halter över gränsen för farligt avfall 

uppmätts tas även växtskiktet om hand tillsammans med det förorenade 

markområdet.  Åtgärderna ned till 2 m djup kommer sannolikt att ske under 

grundvattennivån. Strandnära kommer åtgärder enbart att ske ned till 0,5 m 

djup, men inte i direkt anslutning till stranden. 

 

Område D: Övriga områden 

Dessa områden är ”hotspots” utanför de primära och sekundära förorenade 

områdena. Orsaken till dioxinföroreningarna här kan vara att relativt 

nydoppat virke lagts upp här vid vissa tillfällen. Föroreningarna bedöms 

kunna ha uppkommit genom enstaka spill eller händelser. Dessa områden 

har avgränsats genom att avgränsa mot normala halter i närheten av 

uppmätta höga halter.  

Inom dessa områden behöver åtgärder inte ske ned till lägre nivåer än 0,5 

meter under marknivån. Dioxinhalterna inom områdena ligger i sex av 

områdena under 200 ng/kg TS och i övrigt mellan 200 och 2 200 ng/kg TS. 

Inga åtgärder kommer att behövas under grundvattennivån och inga åtgärder 

kommer att ske i direkt anslutning till Multens strand. 

6.2 FÖRSLAG PÅ UTFÖRANDE AV 
AVHJÄLPANDEÅTGÄRDER 

Åtgärderna måste åtminstone föregås av en anmälan enligt 28 § 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, men en 

tillståndsprövning enligt 9 kap miljöbalken kan komma att krävas. I det 

senare fallet måste en miljöbedömning göras enligt bestämmelserna i 6 kap 

miljöbalken.  

De åtgärder som ska utföras inom 100 m från strandlinjen kommer att utföras 

inom strandskyddsområde och dispens från förbuden inom 

strandskyddsområde behöver därför erhållas. 

Inga åtgärder bedöms utgöra vattenverksamhet. 
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Dioxinföroreningarna i området är framför allt bundna till organiskt material i 

marken, dvs bitar och fragment av trä, spån, bark, torv osv som förorenats av 

doppningskemikalierna. Vid genomförande av avhjälpandeåtgärder är det 

därför viktigt att allt organiskt material tas om hand.    

I samtliga områden där avhjälpandeåtgärder ska genomföras sker först 

avverkning och uttransport av träd och buskar. Avverkningen görs inom 

något utökade områden inom delområdena D jämfört med markeringarna i 

Figur 10, detta för att kunna upptäcka eventuell förekomst av spån, träbitar 

eller annat organiskt material i närområdet eftersom detta material kan 

innehålla föroreningar av dioxin. 

Inom områdena A och C sker avverkningen med fördel manuellt för att 

undvika spridning av dioxinföroreningar som finns ytligt. Härefter sker 

stubbrytning, brutna stubbar lastas direkt upp på lastbilsflak, jorden 

avlägsnas sedan vid den anläggning där stubbarna ska förbrännas och läggs 

där på deponi. Stubbarna förbränns i avfallsförbränningsanläggning. 

Betongfundament grävs försiktigt upp och borstas rena från löst material på 

plats, lastas på lastbil och körs till deponi för inert avfall. 

Växtskiktet tas sedan försiktigt bort och lastas direkt upp på lastbil för 

transport till avfallsförbränningsanläggning. I områden där dioxinhalterna 

överskrider gränsen för farligt avfall betraktas även växtskiktet som farligt 

avfall och skickas för högtemperaturförbränning. 

Förorenade massor schaktas bort enligt vad som beskrivs under respektive 

delområde.  Inom avbanade områden tas dessutom eventuell förekomst av 

träbitar, spånor osv bort eftersom dessa kan vara förorenade med dioxiner. 

Härefter läggs geotextil ut och schakten återfylls med rena massor. 

6.3 OMRÅDEN DÄR AVHJÄLPANDE INTE BEHÖVS 

De delar av undersökningsområdet som under den tid verksamhet bedrevs 

vid sågverket var skogsbeklädda är inte aktuella för avhjälpandeåtgärder. 

Inte heller bedöms avhjälpande behövas inom den del av området där 

skrotverksamhet bedrivits eftersom det här inte upptäckts förhöjda halter 

med dioxin i det övre markskiktet.  

Avhjälpandeåtgärder bedöms inte heller krävas inom områden som använts 

för virkesupplag längre bort från det primära området. Dioxinhalterna har här 

i de flesta uttagna prover visat sig ligga på bakgrundsnivåer, dvs under ca 10 

ng/kgTS.    

Inom det aktuella området finns totalt fyra provpunkter där dioxinhalter 

uppmätts till över 90 ng/kg/TS. En av dessa provpunkter ligger mitt ute i ett 

skogsområde där ingen verksamhet som kan förklara den förhöjda halten har 

bedrivits, halten var där 140 ng/kgTS i de översta 2 decimetrarna. I en av 

provpunkterna uppmättes 91 ng/kgTS vid provtagningarna 2012 och där har 

sedan dess förekommit trafik och sannolikt skottning av snö mm. I två av 

provpunkterna uppmättes 116 respektive 110 ng/kg TS enbart på marknivå 

djupare än 0,5 m, medan dioxinhalterna i närheten var låga. Områden där 

dessa provpunkter är belägna bedöms inte vara aktuella för 

avhjälpandeåtgärder. 
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6.4 MÄNGDBERÄKNINGAR  

Som underlag för en uppdaterad bidragsansökan har nya volym- och  

mängdberäkningar genomförts och resultatet presenteras i Tabell 6. 

Volymerna har avrundats uppåt till närmaste 5- eller 10-tal. Densiteten har 

bedömts vara 1,6. Dioxinmängderna har beräknats utifrån de genomsnittliga 

dioxinhalterna inom respektive område. 

Tabell 6: Volym- och mängdberäkningar av dioxinförorenade jordmassor för delområden A, B, C 
och D. 

Delområde Djup, 

m 

Volym (m3) per haltintervall 

(ng/kgTS) 

Total 

volym 

(m3) 

Mängd 

massor 

(ton) 

Beräknad 

mängd 

dioxin (g) 

  90-200 200-15000 >15000    

A 0-0,5 0 590 90 680 1 080 3,99 

 0,5-2 0 2 025 0 2 025 3 240 3,18 

B 0-0,5 15 7 460 15 7 490 11 984 12,57 

C 0-0,5 0 2 190 15 2 205 3 528 3,42 

0,5-2 0 490 0 490 784 2,52 

D 0-0,5 150 1 170 0 1 320 2 112 1,28 

TOTALT  165 13 925 120  14 210 22 728 27 

 

6.4.1 Osäkerheter i beräkningarna 

Vid beräkningen av mängderna massor har hänsyn inte tagits till att 

borttagandet av stubbar före bortschaktning av förorenade jordmassor kan 

orsaka sådan omblandning i det översta markskiktet att man kommer att 

behöva göra schakten djupare än 0,5 m för att inte riskera att föroreningar 

blir kvar på platsen.  

Hänsyn har inte heller tagits till att det kan finnas organiskt material på 

djupare nivåer än vad som framkommit vid de åtgärdsförberedande 

undersökningarna och att även detta kan innebära att massor som behöver 

omhändertas blir mer omfattande än som angetts i Tabell 5.  

I kostnadsberäkningen finns dock en post inlagd för att täcka in sådana 

extrakostnader.   

Vid tidigare beräkningar av den mängd dioxin som finns inom området har 

den totala mängden dioxin i massor som ska tas bort från området beräknats 

uppgå till totalt 50 g. Enligt de beräkningar som redovisats ovan uppgår 

mängden dioxiner inom aktuella områden till 27 g. Den beräkning som nu 

gjorts baseras på ett genomsnittsvärde av alla uppmätta dioxinhalter inom 

respektive delområde, djup och volym per haltintervall. Vilken mängd 

dioxiner som verkligen finns inom området är dock omöjlig att ange utan att 

genomföra mycket omfattande provtagningar.  

Syftet med planerade avhjälpandeåtgärder är att markområden med 

dioxinhalter överstigande 90 ng/kgTS ska tas bort från området och det syftet 

har inte ändrats även om beräknade mängder dioxiner kan skilja sig åt 

beroende på hur beräkningarna skett. 
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6.5 KOSTNADER  

6.5.1 Förberedelser och övervakning 

Innan åtgärder kan bli aktuella måste en anmälan enligt 28 § förordningen 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd upprättas, alternativt krävs 

tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbalken.  

Eftersom en del av avhjälpandeåtgärderna behöver utföras inom 100 m från 

sjön Multens strand krävs också en separat strandskyddsdispens i det fall 

tillstånd inte krävs.  

Kostnaderna för anmälan/dispensansökan kan beräknas uppgå till ca 70 000 

kr medan kostnaderna för en tillståndsansökan kan beräknas uppgå till ca 

300 000 kr.  

Inga av de identifierade åtgärderna kommer att behöva genomföras inom 

vattenområde och anmälan/tillstånd rörande vattenverksamhet kommer 

därför inte att krävas. 

Sannolikt kommer beslut i anmälningsärende/dispens alternativt tillstånd 

behöva föreligga innan ett förfrågningsunderlag kan upprättas och 

avhjälpandeåtgärderna upphandlas. Kostnaderna för upprättande av 

förfrågningsunderlag, avstämning med Länsstyrelsen och Sydnärkes 

Miljöförvaltning samt administration av upphandlingen bedöms uppgå till ca 

150 000 kr. 

Informationsmaterial rörande de planerade åtgärderna kommer att behöva 

upprättas och boende i närområdet informeras vid åtminstone ett öppet 

möte. Kostnaderna för detta kan beräknas till ca 50 000 kr. 

Kostnader för miljöövervakning har tidigare beräknats till 100 000 kr per år 

och de kostnaderna bedöms som relevanta.  

De totala kostnaderna för förberedelser beräknas uppgå till maximalt ca 

500 000 kr och kostnaderna för miljöövervakning till 100 000 per år.  

 

6.5.2 Kostnader för avhjälpandeåtgärder 

Kostnaderna för genomförande av de avhjälpandeåtgärder som redovisas i 

avsnitt 6.2 beräknas för närvarande uppgå till totalt 27,6  MSEK. Hur 

kostnaderna har beräknats framgår av Tabell 7.  

Tabell 7: Kostnadsberäkning för avhjälpandeåtgärder. 

Åtgärd Beskrivning Uppskattad 

kostnad 

Avverkning Avverkning av träd och buskar  inom ett 

område på ca 30 000 m2 (område där 

avhjälpandeåtgärder ska ske samt 

transportvägar) samt uttransport av detta 

+/-0 

Avtagning Avtagning av växtskikt inom 

avhjälpandeområdet, ca 25 000 m2 och ca 20 

cm. Ca 50 kr/m2. Materialet lastas direkt på 

lastbil. (KP-fakta) 

1 250 000 

Stubbrytning Stubbrytning inom 25 000 m2 och upplastning 

på lastbil. Ca 250 kr/st. Ca 2 000 stubbar. (KP-

fakta) 

500 000 
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Borttagning av 

betongfundament 

Uppgrävning av ca 10 m3 fundament och 

upplastning på lastbil, 10 h, ca 1000 kr/h 

10 000 

Transport av 

växtskikt/stubbar till 

behandling 

Ca 5 000 m3 växtskikt, 75 kr/m3, 375 000 

Ca 2 000 stubbar, 1 500 m3, 75 kr/m3, 115 000   

490 000 

Transport av 

betongfundament till 

deponering 

Ca 10 m3, ca 50 kr/m3. (KP-fakta) 1 000 

Bortschaktning av 

förorenade massor 

Schaktning och direkt lastning på lastbil. Totalt 

ca 15 000 m3. Ca 50 kr/m3. (KP-fakta) 

750 000 

Transport av förorenade 

massor till behandling 

Ca 25 000 ton, ca 30 ton/transport = 835 

transporter. 41 km (närmaste anläggning). 125 

kr/ton  15 000 m3 á 75 kr 

750 000 

Högtemperaturförbränning 

FA-jord 

300 ton (räknat med 50 % säkerhetsmarginal) 

á 4500 kr  

1 350 000 

Förbränning av växtskikt 

och stubbar 

5 000 m3 växtskikt, ca 1 000 ton 

2 000 stubbar á 100 kg, ca 200 ton 

Kostnad ca 1 500 kr/ton  

1 800 000  

Deponering av inert jord 

och betongfundament 

240 ton jord och 10m3 fundament med densitet 

2,4 ger ca 300 ton á 250 kr 

75 000 

Deponering av IFA-jord 25 000 ton á 400 kr 10 000 000 

Utläggning av geotextil Geotextil läggs ut i botten av samtliga 

schakter. Ca 25 000  m2 a 30 kr (KP-fakta) 

750 000 

Återfyllnadsmassor Ca 100 kr/ton transporterat till platsen, ca 

25 000 ton 

2 500 000 

Återfyllnad Återfyllning och avjämning med 15 000 m3, ca 

120 kr/m3 (KP-fakta) 

1 800 000 

Skogsplantering 2,5 ha, ca 2 500 plantor/ha och ca 5 kr/planta 35 000  

Extrakostnader Vid stubbrytning kan det översta markskiktet 

komma att blandas om så att mer än 0,5 m 

jordmassor behöver tas bort för att inte riskera 

att föroreningar blir kvar på platsen. Vid 

avtagningen kan det visa sig att det finns 

organiskt material som riskerar att innehålla 

föroreningar med pentaklorfenol på djupare 

nivåer än vad som framkommit vid de 

åtgärdsförberedande undersökningarna, för att 

ta höjd för detta har en säkerhetsmarginal på 

ca 25 % på ovanstående kostnader lagts till.  

5 500 0000 

TOTALT  27 561 000  
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7 PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 

Projektet har genomförts i en löpande dialog i form av mailväxling och möten 
mellan Askersunds kommun, Länsstyrelsen i Örebro län och Sydnärkes 
Miljöförvaltning. I Tabell 1 finns en sammanställning över de viktigaste 
händelserna i projektet tillsammans med hänvisningar till dokumentation i 
totalt 19 bilagor.  
 
Ursprungligen skulle provtagningar och avrapportering genom en 
slutredovisning av projektet ha lämnats senast den 31 oktober 2017. Denna 
tidpunkt har flyttats fram, först till den 31 december 2017 och slutligen till den 
31 januari 2018. 
 
Positiva erfarenheter från genomförande av projektet är bl.a. att: 

 Underlagsrapporter och sammanställningar av tidigare analysresultat 
och koordinater från provtagningar fanns lätt tillgängliga 

 Provtagningar har kunnat genomföras inom den tid som utlovats 

 Analysresultaten från laboratoriet har inkommit snabbt 

 Återkoppling från tillsynsmyndighet och länsstyrelse har skett snabbt 
 
Det som har fungerat mindre bra i projektet är att det sannolikt funnits 
otydligheter mellan Structor Miljöteknik AB och den underkonsult som 
genomfört den geotekniska undersökningen vilket resulterat i att en 
fullständig MUR inte förelegat i tid. 
 

Tabell 8: Projektets genomförande. 

Datum Händelse Kommentar 
2016-12-02 Ansökan om bidrag 

(Bilaga 1) 
Askersunds kommun lämnade ansökan till 
Länsstyrelsen i Örebro län om bidrag enligt 
förordning om statsbidrag till åtgärder för 

avhjälpande av föroreningsskador för 
Rönneshytta Sågverk. Det ansökta beloppet 
uppgick till 48,5 MSEK. 

2017-03-23 Beslut av 
Naturvårdsverket, 
ärendenr NV-08795-16 

(Bilaga 2) 

Naturvårdsverket beslutade att lämna 
bidrag för åtgärdsförberedande 
undersökningar med 3 MSEK. 

2017-04-10 Beslut av Länsstyrelsen, 
dnr 577-2115-2006 (Bilaga 

3) 

Länsstyrelsen beslutade att vidareförmedla 
bidraget från Naturvårdsverket med ett antal 

villkor. 

2017-05-10 Meddelande från 
Länsstyrelsen via mail 

Efter samråd mellan Länsstyrelsen, 
Sydnärkes Miljöförvaltning, Askersunds 

kommun och WSP preciserade 
Länsstyrelsen  vad som ska ingå i uppdrag 
som projektstöd för de åtgärdsförberedande 

undersökningarna. 

2017-05-23 Möte vid Rönneshytta fd 

sågverk (Bilaga 4) 

Möte mellan Askersunds kommun, 

Sydnärkes Miljöförvaltning och WSP 
rörande uppdragets genomförande samt. 
WSP fick i uppdrag från Askersunds 

kommun att utföra projektstöd enligt 
uppdragsbeskrivning  i överensstämmelse 
med Länsstyrelsens anvisningar. 

2017-06-01 Förberedelse av 
anbudsförfrågan 

Efter insamling och inläsning av underlag 
upprättandes utkast till tidplan och 
anbudsförfrågan. 

2017-06-09 Utkast till anbudsförfrågan Skickat utkast till anbudsförfrågan till 
Askersunds kommun och Sydnärkes 
Miljöförvaltning. 

2017-06-21 Slutligt utkast till 
anbudsförfrågan 

Skickat slutligt utkast till anbudsförfrågan till 
Länsstyrelsen fvb till Naturvårdsverket. 

2017-06-28 Slutlig anbudsförfrågan  Slutlig anbudsförfrågan justerad efter 
synpunkter från Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen och Sydnärkes 

Miljöförvaltning med bilagor skickad till 
Askersunds kommun. 
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2017-07-05 Anbudsförfrågan 

annonserad (Bilaga 5) 

Anbudsförfrågan utannonserad i TendSign, 

anbudstidens utgång 170815.  

2017-07-10 Förlängd anbudstid  På grund av att flera konsulter sagt sig inte 
hinna lämna anbud inom anbudstiden 

förlängdes anbudstiden till 170829. 

2017-08-31 Öppning av anbud (Bilaga 
6) 

Inkomna anbud öppnades. 

2017-09-11 Anbudsvärdering  och 
tilldelningsbeslut (Bilaga 7) 

Inkomna anbud värderades och beslut 
fattades att tilldela Structor Miljöteknik AB 

uppdraget. 

2017-09-26 Startmöte (Bilaga 8) Möte mellan Länsstyrelsen, Sydnärke 
Miljöförvaltning, Askersunds kommun, 

Structor Miljöteknik AB och WSP rörande 
genomförande av undersökningar samt 
fastställande av tidplan innebärande att 

slutredovisning av projektet flyttas till 
171231. 

2017-10-02 Information till markägare 

och närboende (Bilaga 9) 

Markägare informerades om planerade 

undersökningar via brevutskick av 
handlingar rörande projektet, närboende via 
flygblad. Avstämning av innehåll hade gjorts 

med Länsstyrelsen och Sydnärkes 
Miljöförvaltning.  

2017-10-05 Utsättning av provpunkter Provpunkter sattes ut och markering gjordes 

av sly som tas bort för åtkomst. 
Länsstyrelsen informerad om att flera av 
grundvattenrören är borta. 

2017-10-05 Provtagningsprogram 
(Bilaga 10) 

Structor Mijöteknik AB inkom med 
provtagningsprogram, vilket stämts av med 
Länsstyrelsen och Sydnärkes 

Miljöförvaltning. 

2017-10-16 Provtagningar Provtagningarna påbörjades och avslutades 

några dagar senare. 

2017-10-24 Förskjuten tidplan (Bilaga 
11) 

Meddelande från Länsstyrelsen till 
Askersunds kommun rörande förskjutning 

av slutredovisning till 171231. 

2017-11-17 Analysresultat klara Analysresultat från inledande 
provtagningsomgång inkomna. 

Länsstyrelsen och Sydnärkes 
Miljöförvaltning informerades preliminärt om 
resultaten. 

2017-11-17 Skypemöte rörande 
analysresultat (Bilaga 12) 

Möte med Länsstyrelsen, Sydnärkes 
Miljöförvaltning, Askersunds kommun och 
WSP rörande resultat från de inledande 

provtagningarna och diskussion rörande 
principer för genomförande av 
kompletterande provtagningar.  

2017-11-20 Skypemöte med beslut om 
(Bilaga 13) 

Möte med Länsstyrelsen, Sydnärkes 
Miljöförvaltning, Askersunds kommun och 

WSP rörande kompletterande 
provtagningar. 

2017-11-21 Beställning av 

kompletterande 
provtagningar (Bilaga 14) 

En beställning av kompletterande 

provtagningar skickades till Structor 
Miljöteknik AB utifrån möten 171127 och 
171120 samt mailväxling med 

Länsstyrelsen, Sydnärkes Miljöförvaltning 
och Askersunds kommun. 

2017-11-24 Utkast till fältrapport Structor Miljöteknik AB översände ett utkast 

till fältrapport vilken skickades vidare till 
Länsstyrelsen, Sydnärkes Miljöförvaltning 
och Askersunds kommun för synpunkter. 

2017-11-28 MUR Structor Miljöteknik ABs underkonsult 
översände en MUR som vidarebefordrades 
till Länsstyrelsen, Sydnärkes Miljöförvaltning 

och Askersunds kommun för synpunkter. 

2017-11-28 Möte hos Structor 
Miljöteknik AB (Bilaga 15) 

Möte med Structor Miljöteknik AB, 
Askersunds kommun och WSP rörande 

kostnader utöver fasta priser samt 
ersättningar för kompletterande 
provtagningar. 

2017-11-28 
och 2017-12-

08 

Ändrad tidplan Mail till Länsstyrelsen och Sydnärkes 
miljöförvaltning med information om att 

tidplanen för provtagningarna, fastställd vid 
startmöte, kommer att hållas men att 
analysresultat inte föreligger i sådan tid att 
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en rapport kan vara klar senast en vecka 

före jul. 

2017-11-29 Information till markägare 
(Bilaga 16) 

Berörda markägare informerades om 
kompletterande provtagningar via mail, 

telefon och brev. 

2017-12-01 Begäran om revidering av 
MUR (Bilaga 17, utan sina 

bilagor) 

Meddelande till Structor miljöteknik AB om 
att överskickad MUR inte uppfyller ställda 

krav och därför måste revideras. 

2017-12-04 Provtagningar Provtagningarna i den kompletterande 

provtagningsomgången påbörjades.  

2017-12-12 Ändrad tidplan (Bilaga 18) Meddelande från Länsstyrelsen om att 
Naturvårdverket godtagit att 

slutredovisningen av projektet flyttas till 31 
januari 2018. 

2017-12-22 Fältrapport  Structor Miljöteknik AB inkom med 

fältrapport, vilken skickats till Länsstyrelsen, 
Sydnärkes Miljöförvaltning och Askersunds 
kommun för ev synpunkter. 

2018-01-02 Saknade analysresultat Efterfrågat analysresultat från två 
provpunkter.  

2018-01-08 Analysresultat klara Fått de sista analysresultaten, prov från en 
provpunkt saknas. Skickat preliminära 
resultat av undersökningarna till 

Länsstyrelsen, Sydnärkes Miljöförvaltning 
och Askersunds kommun. 

2018-01-09 Fältrapport   Structor Miljöteknik AB inkom med slutlig 

fältrapport. 

2018-01-17 Preliminär rapport Preliminär rapport skickad till Länsstyrelsen, 
Sydnärkes Miljöförvaltning och Askersunds 

kommun för synpunkter. 

2018-01-31 Slutlig rapport  Slutlig rapport, inklusive ekonomisk 
slutredovisning, skickad till Länsstyrelsen 

efter komplettering i anledning av inkomna 
synpunkter. 

2018-02-07 Slutlig rapport slutjusterad Den slutliga rapporten färdigjusterad. 
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