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Bolmens sågverk 
 

              

Riskklass 
 

1    (enligt Länsstyrelsens bedömning efter MIFO fas 2) 

Kommun 
 

Ljungby kommun 

Tillsyns-
myndighet 
 

Miljö- och byggförvaltningen, Ljungby kommun 

Lokalisering 
 

På fastigheten Angelstads-Rya 1:17 i västra delen av Bolmens samhälle 
inom ett område som enligt detaljplanen är avsedd som hamnområde. I 
norr gränsar fastigheten till ett område som enligt detaljplanen är avsedd 
för camping. I öster gränsar fastigheten mot bostadsbebyggelse. I väster 
mot sjön Bolmen som är råvattentäkt för delar av Skåne samt av 
riksintresse för friluftsliv och dessutom tillhör klass 1 i Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram. I söder gränsar fastigheten mot ett strövområde. 
 

Skyddsobjekt 
 

Människor som vistas på området  
Sjön Bolmen 
Dricksvattentäkt 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bransch Sågverk med doppning 
 

Historik Verksamheten pågick från ca 1875 fram till 1978. Under 50- och 60-talet 
pågick doppning av sågat virke styckvis i pentaklorfenol. Mellan 1972 
och 1977 doppades virket paketvis i triklorfenol. Klorfenoler har 
använts i stor mängd (1975: 4000 kg) under minst 15 år. Under nästan 
hela denna tid har det saknats skyddsanordningar. Doppning har utförts 
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på minst två platser på fastigheten. 
 

Föroreningar 
 

Dioxin, klorfenoler (pentaklorfenol) 
 

Förorenings-
situation1 
 

De översiktliga undersökningar som utförts visar att marken intill den 
äldsta platsen där doppkaret varit placerat är förorenad av 
pentaklorfenol (13 mg/kg TS), dioxin (1483 ng/kg TS) och cancerogena 
PAH (14 mg/kg TS).  
 
I grundvattnet hittades klorfenoler (100 ug/l) varav pentaklorfenol (45 
ug/l) samt aromater (0,24 och 0,33 mg /l). 
 

Ansvar Ansvarsutredningen behöver uppdateras.  
  
 
Utförda undersökningar 
 
Översiktliga undersökningar  
Översiktliga undersökningar enligt MIFO fas 2 utfördes av SWECO i Växjö under 2002. 
 
Huvudstudie 
2013/2014 gjordes en huvudstudie av NIRÀS som har omfattat en miljöteknisk 
markundersökning i två steg avseende föroreningssituationen i mark, grund- och ytvatten, 
samt sediment en fördjupad riskbedömning av miljö- och hälsoeffekter, inkluderande 
beräkning av platsspecifika riktvärden, bedömning av åtgärdsbehovet, samt en översiktlig 
utredning av åtgärdsmöjligheterna. 
 
Nästa steg 
Länsstyrelsen fick under hösten 2014 beviljat 200 000 kr för en fördjupad riskbedömning 
med fokus på dioxin och eventuellt en reviderad åtgärdsutredning som Statens geologiska 
undersökning ska genomföra. Detta ska vara klart till årsskiftet 2015/2016. 
 
Ekonomi 
Översiktliga undersökningar har utförts till en kostnad av 100 000 kr med statsbidrag.  
 
För huvudstudien har ett statsbidrag på 1 miljon kr beviljats.  
 
200 000 kr i statsbidrag har beviljats under 2015 för en fördjupad riskbedömning med fokus 
på dioxin och eventuellt en reviderad åtgärdsutredning 

                                                 
1 Naturvårdsverkets riktvärden för mark samt tillståndsklasser för förorenat vatten, se bilaga 4. 


