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Hjortsberga sågverk  
 

Riskklass 
 

1   (enligt Länsstyrelsens bedömning efter huvudstudien) 

Kommun 
 

Alvesta kommun 

Tillsyns-
myndighet 
 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Lokalisering 
 

På fastigheten Sjöatorp 3:62 i Hjortsberga, intill Sjöatorpasjöns östra 
strand. 
 

Skyddsobjekt Boende på området 
Människor som vistas på området 
Närbelägna dricksvattenbrunnar 
Sjöatorpasjön 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bransch Sågverk med doppning 
 

Historik Verksamheten pågick från tidigt 1940-tal fram till 1981. Sågverket 
arrenderades från 1950-talet av Södra Skogsägarna som omkring 1952 
övertog verksamheten. Doppning av virke i pentaklorfenolbaserade 
preparat påbörjades i början av 1950-talet. Först behandlades det sågade 
virket genom ridåsprutning. Efter ett par år påbörjades doppning av virke i 
två doppkar. Karen bestod av plåt och var 3*9 meter stort. Det spånlager 
som byggdes upp i doppkaren lades på barkdeponin. Doppningen 
upphörde 1978. Barkhögen har sålts som jordförbättringsmedel och är idag 
i princip borta. 
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Föroreningar Dioxin, klorfenoler (pentaklorfenol) 

 
Förorenings-
situation1 
 

Marken innehåller mycket höga halter av pentaklorfenol (1000 mg/kg TS) 
och dioxin (2700 ng/kg TS). Föroreningarna i jord är dock begränsade till 
området närmast doppningsanläggningen samt området där 
ridåbesprutningen utfördes. Uppskattningsvis är 2000 m3 jord förorenad. 
Under 2009 påträffades en ny hot-spot med höga halter dioxin påträffats 
lite norr om tidigare föroreningsområde. Under 2010 avgränsat det nya 
området och stängslades in i avvaktan på sanering. I grundvattnet uppmätte 
man i huvudstudien som högst en halt av pentaklorfenol på 10 000 ug/l 
(summa klorfenoler 14 000 ug/l). Klorfenoler i grundvattnet har 
registrerats inom ett område på 4000 m2. Ingen avgränsning av 
klorfenolföroreningen har gjorts. Någon spridning av klorfenoler till 
bergborrade vattentäkter har inte kunnat påvisas.  
I två av tre undersökta barkupplag har man hittat höga halter dioxin.  

 
Ansvar Enligt Miljööverdomstolens dom har Södra ett 40 %-igt ansvar. 

Ansvarsutredningen är godkänd av Naturvårdsverket.  
  
 
Utförda undersökningar 
 
Översiktliga undersökningar  
Utfördes av SWECO i Jönköping på uppdrag av Södra under 2005, se vidare rapport 
daterad den 1 juli 2005.  
 
Utökad undersökning 
Utfördes av SWECO i Jönköping under vintern 2005-2006, se vidare rapport daterad den 
18 april 2006.  
Miljöundersökning av norra delen av f.d. Hjortsberga sågverk, SWECO Environment AB, 
Växjö, 2009-05-20. Denna utredning föranleddes av att Alvesta kommun planerar att ändra 
detaljplanen i området till bostadsmark. Aktuellt område skulle då utgöra parkområde för 
den närliggande bostadsbebyggelsen. 
HIFAB har utfört undersökningar 2009/2010 för att avgränsning av dioxinföroreningar i 
Norra delen f.d. Hjortsberga Sågverk. 
 
Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning 
Utfördes av Envipro Miljöteknik på uppdrag av Södra under 2006 – 2007, se vidare rapport 
daterad den 10 maj 2007 samt reviderad den 2 november 2007.  
Åtgärdsförberedande undersökning 
Vectura utförde under 2011-2012 åtgärdsförberedande undersökningar samt projektering 
för sanering. 
 
 

                                                 
1 Naturvårdsverkets riktvärden för mark samt tillståndsklasser för förorenat vatten, se bilaga 4. 
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Åtgärder 
2013 avslutades schaktsanering av området kring impregneringsplatserna samt täckning av 
barkdeponien (etapp 1). 2014 påbörjades in-situ sanering av grundvattnet (etapp 2). Tre 
injektioner har utförts varav två med RegenOx och en med RegenOx och 3DME. 
Reduktiv deklorering har utförts i en barriär mot sjön där halterna av pentaklorfenol är 
lägre. Saneringen har inte gått som förväntat, eftersom halten pentaklorfenol inte har 
minskat så som det var tänkt.   
 
Under våren 2017 har man därför testat jordtvätt in-situ som en kompletterande åtgärd. 
Tekniken testades under ett pilotförsök och SGU har därför gått vidare med behandlingen 
i stor skala.  

Den reduktiva dekloreringen som testas i en barriär ner mot sjön har fungerat bra och 
planeras därför att användas som ett avslutande behandlingssteg inom källområdena.  

 
 
Beslut 
2008 förelade Länsstyrelsen Södra att gräva bort dioxinförorenade massor i källområdet, 
täcka barkdeponin samt behandla det förorenade grundvattnet genom en in-situ sanering 
(kemisk oxidation följt av anaerob nedbrytning). Åtgärdsmål för saneringen: jord 30 ng 
dioxin per kg TS, grundvatten 10 ug pentaklorfenol per liter. Kostnaden för denna sanering 
beräknas uppgå till 7,6 Mkr. Miljööverdomstolen beslutade 2010 att Södra skulle stå för 40 
% av kostnaderna.  

Länsstyrelsen har sökt och fått bidrag för de kostnader som Södra inte ska stå för. 

Under 2010 handlade Länsstyrelsen upp en projektledare, åtgärdsförberedande 
undersökningar samt projektering. From 1 december 2010 är SGU (Statens Geologiska 
undersökning) huvudman och driver projektet.  

2014 sökte Länsstyrelsen och fick beviljat ytterligare 0,6 Mkr för att saneringen visat sig bli 
dyrare än förväntat.  

 
Pågående 

• På norra delen av det före detta sågverksområdet pågick hösten 2015 
undersökningar inför exploatering av området. Undersökningarna bekostades av 
Alvesta kommun. 

• In-situ sanering av grundvatten. 
 

Nästa steg 
Slutföra saneringen av grundvattnet och därefter upprätta ett kontrollprogram för 
grundvattnet. 
 
Ekonomi 
Södra har bekostade samtliga undersökningar och utredningar t o m huvudstudien. 
Därefter står Södra för 40 % och staten för 60 %. 


