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Bedömning av risk för markföroreningar inom området 

för tidigare virkesupplag, f.d. Lerdalssågen 

 

Bilaga 1  Översikt 

Bilaga 2  Historiskt flygfoto 1970 

 

Inom del av området för f.d. Lerdalssågen (även kallad Rättvikssågen), Rättviks kommun, planeras för 

byggande av campingstugor. En detaljplan skall således upprättas för den tilltänkta 

markanvändningen. Länsstyrelsens miljöenhet har meddelat Rättviks kommun att 

verksamhetshistoriken på platsen eventuellt kan medföra att PBL 4:14 (pkt 4) blir aktuell för 

planärendet vilket innebär att markens lämplighet skall utredas.  

CBM AB har fått i uppdrag av Rättviks kommun att utreda risken för markföroreningar inom området 

där campingstugorna planeras uppföras. Inom ramarna för uppdraget har historiska flygfoton 

granskats tillsammans med historisk dokumentation (Rättviksboken). I tillägg till detta har även en 

person med god kännedom om verksamheten intervjuats (Arné Tholen). I detta PM redovisats 

resultaten av dessa arbeten tillsammans med en bedömning av undersökningsbehovet på platsen.  
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Om verksamheten 

Verksamheten etablerades på platsen 1903 och bestod vid uppstarten av ett sågverk med en ram, 

en hyvel och ett kantverk. Sågverksbyggnaderna var uppförda inom området för nuvarande 

båthamn, se bilaga 1. Söder om sågverket, på en remsa mellan nuvarande riksväg och sjön Siljan 

fanns en yta som användes för lagring av virke i så kallade stabbar (virkespaket). På flygfotot i 

bilaga 2 syns dessa stabbar tydligt.  

Lerdals sågverk finns med i Länsstyrelsen i Dalarnas läns EBH-databas (ID 31384) men har inte 

inventerats i enlighet med Mifo-metodiken. Enligt Länsstyrelsens databas finns uppgifter om att 

impregnering av virke utförts på platsen.  

Några uppgifter om att impregnering av virke utförts inom ramarna för sågverksamheten har inte 

framkommit i de material som granskats. Sågverket lade ner 1970 och fram till dess utfördes ingen 

impregnering, varken med doppmedel eller impregneringsvätskor. Efter det att sågverket lade ner 

köptes fastigheten och ny verksamhet med trävaruhandel etablerades. Inom ramarna för denna 

verksamhet bedrevs tryckimpregnering av virke under en period om ca 3 år. Tryckimpregneringen 

utfördes i tub och endast under en begränsad del av året och på en liten del av det saluförda virket. 

Impregneringstuben stod inom den norra delen av området där båtklubbens klubbstuga finns idag. 

Impregneringen utfördes enligt uppgift med Bolidensalt (koppar, krom, arsenik).  

Efter impregneringen fördes virket ut från tuben på en kärra med tät botten för torkning. När virket 

var torrt lades det på travar, enligt uppgift i anslutning till tubens placering. Inget impregnerat virke 

ska ha lagts upp i den södra delen av området. 

Någon annan förorenande verksamhet (cisterner, tankställen osv) ska inte ha bedrivits/funnits i den 

södra delen av området. I samband med grävarbetena för riksväg 70 erhölls överskottsmassor som 

då användes för att fylla ut det tidigare virkesupplaget. Enligt uppgift ligger inom denna yta (aktuellt 

planområde) ett flertal meter fyll av vad som sannolikt är att betrakta som jungfruliga massor.  

 

Bedömning 

Någon omfattande impregneringsverksamhet har inte bedrivits inom området. Detta mot bakgrund 

av den begränsade verksamhetstiden samt det faktum att det rörde sig om tryckimpregnering (och 

inte doppningsverksamhet). Eftersom verksamheten bedrevs efter det att sågverksamheten lade ner 

är det rimligt att anta att volymerna impregnerat virke varit mycket begränsade. Normal sett har 

motsvarande tub som användes en kapacitet på ca ½ m3/timme vilket ger i storleksordningen 4 m3 

om dagen.  

Någon impregneringsverksamhet har över huvud taget inte utförts i den södra delen av området, 

inom vilket man nu planerar för byggnation av campingstugor. Inom denna del har endast sågat 
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virke lagrats i så kallade stabbar, som lades upp för hand. Liknande ytor har sällan visat sig 

intressanta vid utredningar av sågverk och risken för föroreningar i mark bedöms mot bakgrund av 

erfarenhet från ett stort antal genomförda undersökningar och saneringar som mycket liten.  

Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit om verksamheten bedöms risken för föroreningar i 

mark och grundvatten inom planområdet vara mycket små. Kostnaderna för att undersöka 

förhållandena måste sättas i relation till den miljönytta som en sådan insats skulle kunna medföra. 

Den tilltänkta markanvändningen innebär att människor tillfälligt kommer vistas inom området vilket 

också medför en högre tolerans, jämfört med exempelvis etablering av bostäder. Risken för att de 

schaktmassor som använts för utfyllnad inom området skulle vara förorenade måste ställas i relation 

till hur myndigheten skulle hantera etablering av motsvarande campingstugor på mark som inte 

inventerats eller identifierats inom ramarna för Mifo-metodiken (d.v.s. där miljöfarlig verksamhet inte 

bedrivits).  

Länsstyrelsen har angivit att man kan komma att ställa krav på undersökningar av området i samband 

med sitt yttrande i planärendet. Mot bakgrund av de uppgifter som erhållits om 

verksamhetshistoriken bedöms nyttan med sådana undersökningar som svåra att motivera. 

Intentionen med lagstiftningen är inte kravställande per se utan snarare att få in frågan om förorenad 

mark tidigt i processen. I nu aktuellt fall bedöms normal upplysningsplikt enligt 10 kap vara tillräckligt 

för att säkerställa skyddsnivån. Att anta en detaljplan för området omöjliggör inte på något sätt 

undersökningar, miljökontroll eller åtgärder i det fall motiv till sådana skulle framkomma. Det 

möjliggör däremot att man kan hantera kostnaderna för sådana aktiviteter på ett betydligt mer 

effektivt sätt längre fram i projektet. Intentionen med PBL kan inte gärna tolkas som att skyddsnivån 

för när riskmotiverade undersökningar ska anses motiverbara ska vara så lågt ställd som i det aktuella 

fallet.  

 

      

Falun 
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