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Lidhults sågverk  
 

Riskklass 
 

1       (enligt Länsstyrelsens bedömning efter MIFO fas 2) 

Kommun 
 

Ljungby kommun 

Tillsyns-
myndighet 
 

Länsstyrelsen i Kronoberg 

Lokalisering 
 

På fastigheten Lidhult 1:344 i Lidhults samhälle. I dag finns Kalmar 
Industries/Cargotec på området men verksamheten håller på att 
avvecklas. I samma byggnad som Kalmar Industries/Cargotec har haft sitt 
kontor finns en simhall. 
 

Skyddsobjekt Människor som vistas på området 
Närbelägna dricksvattenbrunnar 
Människor som intar grönsaker som bevattnas med brunnsvatten 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bransch Sågverk med doppning 
 

Historik Verksamheten pågick från slutet av 1800-talet fram till 1977. Under minst 
30 år skedde impregnering genom doppning i pentaklorfenol. 
Inledningsvis doppades lösvirke direkt efter sågning i direkt anslutning till 
sågverket. Senare övergick man till doppning av färdigpackade virkespaket 
i ett doppkar intill virkesförrådet.  
 

Föroreningar 
 

Dioxin, klorfenoler (pentaklorfenol) 
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Förorenings-
situation1 
 

Jord och grundvatten vid de f d doppningsplatserna är förorenade med 
pentaklorfenol och i viss utsträckning även av dioxin. Framför allt 
förekommer höga halter av pentaklorfenol i grundvattnet vid platsen där 
doppningen av virket utfördes. Undersökningarna visar att den lösning 
som använts vid doppningen varit tyngre än vatten och sjunkit genom 
grundvattenmagasinet ned till berg. Det medför att de högsta halterna 
finns i grundvatten på stort djup, ca 10 m under markytan. Här varierar 

halterna mellan 3100 g/l och 10 000 g/l beroende på 
provtagningstillfälle. Vid det f d virkesförrådet uppmättes som mest 8 600 

g/l, vid lösvirkesdoppningen uppmättes en halt av pentaklorfenol på 26 

g /l. I en dricksvattenbrunn ca 300 m sydost om föroreningskällan har 
en halt av pentaklorfenol på 0,14 ug/l uppmätts vid ett tillfälle. 
 
Samlingsprov på jorden vid virkesförrådet innehöll pentaklorfenol (8,7 
mg/kg TS) samt dioxin (330 ng/kg TS). En bit ner i marken hittades 
högre halter av dioxin (610 ng/kg TS). Vid lösvirkesdoppningen hittades 
låga halter pentaklorfenol och dioxin.  
 

Ansvar Länsstyrelsens ansvarsutredning daterad 2018-05-23 godkändes under 2018 
av både Naturvårdsverket och Södra. Länsstyrelsens bedömning är att 
Södra har ett 40 %-igt ansvar. 
 

 
Övrigt  
 

 
I december 2013 beslutar Sveriges geologiska undersökning (SGU) att åta 
sig huvudmannaskapet för projektering och saneringsåtgärder. I november 
2014 slöts ett avtal mellan Södra, Länsstyrelsen och SGU angående de 
kompletterande åtgärdsförberedande undersökningarna.  
Under 2017 utfördes en miljöteknisk utredning av Golder Associates på 
uppdrag av Cargotec AB. Denna undersökning fokuserade på 
industriområdet förutom doppningsplatsen. Vid undersökningen 
påträffades klorfenoler i ytlig jord samt i vatten från grundvattenrör 
GA07. Detta utreddes ytterligare av Structor under 2017 vilket ledde till 
att ett mindre område med sågspån och bark kunde avgränsas och 
efterbehandlas genom schaktsanering under sommaren 2017. 
 

 
Utförda undersökningar 
Översiktliga undersökningar  
Utfördes av Sweco i Jönköping på uppdrag av Södra skogsägarna ekonomisk förening 
under 2005, Sweco 2005-07-01. ”Fas 2 – F.d. Lidhults sågverk. Kompletterande inventering, 
översiktlig miljöteknisk mark-och grundvattenundersökning samt riskklassning” 
 
Utökad undersökning 
Utfördes av Sweco i Jönköping på uppdrag av Södra skogsägarna ekonomisk förening 
under vintern 2005-2006, Sweco 2006-04-18. ”Utökad undersökning vid f.d. Lidhults 
sågverk”.  

                                                 
1 Naturvårdsverkets riktvärden för mark samt tillståndsklasser för förorenat vatten, se bilaga 4. 
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Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning 
Utfördes av Envipro Miljöteknik under 2006 på uppdrag av Södra skogsägarna ekonomisk 
förening och kompletterades under 2006-2007. ”Efterbehandling av f.d. Lidhults sågverk. 
Åtgärdsförberedande undersökning” rapport daterad 2007-04-16 samt reviderad den 2007-
08-31. 
 
Reviderad åtgärdsutredning  
Utfördes av Elander Miljöteknik och Hifab under 2011, ”Lidhults f.d. sågverk. 
Grundvatten-förorening av klorfenoler” daterad 2011-09-15.  
 
Undersökning i samband med verksamhetsnedläggning 
Utfördes under 2017 av Golder Ass på uppdrag av Cargotec. ”EDD Phase 2 ESA Lidhult 
1:344, Cargotec Corporation och Cargotec Sweden AB daterad 2017-03-06 
 
Kompletterande provtagning 
Utfördes av Structor Miljö Öst AB under 2017, ”Provtagningsplan Lidhult Källområde”, 
daterad 2017-10-19. 
 
Åtgärd av hotspot 
Utfördes av Structor Miljö Öst AB under 2017. ”Sanering vid provpunkt GA07. 
Grävschakt av spån och barkhög” daterad 2017-12-09. 
 
Åtgärdsförberedande undersökningar 
Utfördes av Structor Miljö Öst under 2017,  PM – Lidhult provtagning och resultatanalys 
2017, undersökningar för utredning av konceptuell kemisk och fysikalisk spridningsmodell 

daterad 2018-03-26. 
 
Beslut 
Den 19 december 2007 beslutade Länsstyrelsen att förelägga Södra att utföra en sanering av 
pentaklorfenol i grundvattnet genom en in-situ sanering (kemisk oxidation följt av anaerob 
nedbrytning) samt kontrollera vattnet i dricksvattenbrunn nedströms föroreningskällan. 
Åtgärdsmål grundvatten: 3 µg pentaklorfenol per liter. Total saneringskostnad 3 Mkr där 
Länsstyrelsen anser att Södra bör stå för 90 % d v s 2,7 Mkr. Södra överklagade 
Länsstyrelsens föreläggande. Miljödomstolen (MD) fastställde den 4 juli 2008 Länsstyrelsens 
beslut. Södra missade att överklaga. Södra ansökte därför hos Miljööverdomstolen (MÖD) 
om återställande av besutten tid.  MÖD avslog deras begäran den 6 oktober 2008. 
 
De åtgärdsförberedande undersökningarna har visat att utbredningen av föroreningen är 
mycket större än vad man tidigare bedömde. Därför är ett åtgärdsmål på 3 µg PCP/l inte 
längre rimligt. Ett nytt åtgärdsmål på 100 µg/l föreslås som innebär en saneringskostnad på 
ca 10 Mkr.  
 
Nästa steg 
Ansöka om bidrag för åtgärd under hösten 2018, och ett nytt avtal måste slutas mellan 
Länsstyrelsen, SGU och Södra inför åtgärden. 
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Ekonomi 
Södra bekostade samtliga undersökningar och utredningar fram t o m huvudstudien. 
Därefter har Södra stått för 90 % av kostnaderna och Staten 10 %.  
När det gäller de kompletterande åtgärdsförberedande undersökningar jämställde 
Länsstyrelsen Lidhult med utgången i domen vid Hjortsberga sågverk. Detta innebär att 
Södra ska stå för 40 % och Staten 60 %.   
240 000 i bidrag (60 %) betalades ut i november 2014 från Naturvårdsverket för 
åtgärdsförberedande undersökningar.   
 
Under undersökningar 2017 påträffades en spånhög (GA07) med mycket höga halter av 
pentaklorfenol utanför stängslat område. Södra skogsägarna beslöt att denna förorening 
skulle saneras omgående och bekostade denna. Åtgärden kostade 187 630 kr och denna 
summa kommer Södra att få tillgodoräkna sig i ett åtgärdsskede.  
 
 
 


