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 I

Sammanfattning  
Syftet med föreliggande rapport är att genom studiet av ett antal (åtta) koncessionsfall inom 

svensk pappers- och massaindustri från sent 1960-tal till 1990-tal undersöka kunskaps- och 

teknikspridning och ett eventuellt samförstånd i tillståndsprövningsprocessen, samt hur dessa 

sammanhang eventuellt förändrats över tid. Grundtanken med denna rapport är att studera hur 

sociala processer (koncessionsprövningar) bidragit till utveckling och spridning av såväl ny 

teknik som kunskap. Detta innebär att ett teknikdeterministiskt perspektiv inte är relevant för 

denna studie. 

 

I föreliggande rapport behandlas den svenska pappers- och massaindustrin tillsammans med 

den svenska miljöförvaltningen som ett sociotekniskt system. Systemet studeras över tid med 

fokus på miljöteknisk förändring, relationen mellan de olika delarna av systemet och den 

kunskaps- och teknikutveckling som blev dess resultat. Vad gäller spridning och utveckling 

av teknik såväl som kunskap ligger betoningen till stor del på vikten av kommunikation inom 

systemet.  

 

Det tidiga svenska miljöskyddssystemet kom att fungera som en arena för myndigheter och 

industri, det vill säga för de miljöförvaltande instanserna å ena sidan och för bolagen och 

branschorganisationerna å andra sidan, för såväl miljöskydd som för ekonomisk och teknisk 

utvärdering av nya lösningar. Det var inte bara miljöeffekterna som skulle styra valet av 

miljöteknik utan tekniken skulle även vara tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.   

 

Denna mötesarena för myndigheter och industri hade varit svår att få att fungera om inte en 

grundläggande samförståndsanda funnits inbyggt i systemet. Tack vare detta kunde 

representanter från de olika delarna av systemet mötas, nästan som jämlikar, trots att det de 

facto handlade om tillståndsgivande respektive tillståndssökande aktörer, och driva den 

miljötekniska utvecklingen framåt.  

 
Utöver samförståndsandan tycks även möjlighet för Koncessionsnämnden att tolka 

miljöskyddslagen relativt öppet ha varit en fördel för den snabba spridningen av ny teknik och 

kunskap inom det tidiga svenska miljöskyddssystemet.  

 



 II
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1. Inledning  
I dagens samhälle finns en stor tilltro till miljövänlig teknik. Denna utgör ett stort hopp i 

kampen mot klimathotet och andra miljöproblem.1 Givet den tillit som sätts till tekniken är det 

intressant att studera hur miljövänlig teknik utvecklas och sprids. Genom historien har 

människan försökt att handskas med miljöproblem på olika sätt.2 Ett av dessa var det tidiga 

svenska systemet för miljöskydd som sträckte sig från sent 1960-tal till sent 1990-tal och 

grundade sig i Koncessionsnämnden för miljöskydd och dess prövningar av miljöfarlig 

verksamhet. Under de tre decennier miljöskyddssystemet var aktivt (1969-1998) sänkte stora 

delar av den svenska industrin sina utsläpp av tungmetaller och SO2 med up till 99 %. Det kan 

således antas att det arbetssätt som nämnden följde var framgångsrikt i att angripa 

miljöproblem.3  

 

Koncessionsnämnden för miljöskydd grundades 1969 och var aktiv fram till 1998 då den, i 

samband med att den nya miljöbalken trädde i kraft, efterträddes av miljödomstolarna. 

Nämndens fungerade som ett beslutande organ och hade som huvuduppgift att behandla 

miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen. De tillståndsprövningar som gjordes av 

nämnden var reglerade av miljöskyddslagen och av miljöskyddsförordningen från att denna 

infördes år 1981.4 Koncessionsnämnden har beskrivit processen som sådan att det skulle ingå 

inslag av samråd, kommunikation, muntliga förhandlingar genom sammanträden, en 

fullständig utredning och en besiktning innan ett beslut fick tas.5  

 

I tidigare forskning om Koncessionsnämndens verksamhet och betydelse framkommer vissa 

tendenser som tyder på att de genom sitt arbete tycks ha intagit en indirekt kunskaps- och 

teknikspridande roll. Kinneryd (2009) målar upp en bild där nämnden intog en central roll i 

ett system som effektivt spred såväl kunskap som teknik. Centrala aktörer i systemet var 

Koncessionsnämnden, Statens naturvårdsverk, länsstyrelserna och ett antal remissinstanser 

som nämnden ofta använde sig av, såväl som naturligtvis de bolag som sökte tillstånd och de 

olika konsulter och branschorganisationer som kopplades in i systemet av bolaget under 

prövningsprocessen. Många av dem som samlades under prövningarna, inom ramarna för 

                                                 
1 IPCC (2007) Mitigation of Climate Change 
2 Se bl.a. Hughes (2005) Världens miljöhistoria  
3 Bergquist, Ann-Kristin (2007) Guld och gröna skogar? sid. 33-34, 50 
4 Koncessionsnämnden (1991) Statens nya budgetprocess – ett praktikfall sid. 6  
  KM Lab (1991) Utsläppskontroll vatten sid. 1 
5 Koncessionsnämnden (1991) Statens nya budgetprocess – ett praktikfall sid. 6  
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ovannämnda system, satt på stora kunskaper om teknik som de tycks ha delat med sig av inom 

systemet; prövoprocesserna tycks ha genomsyrats av en slags samförståndsanda som i sin tur 

möjliggjorde ovannämnda teknikspridning.6 Lars Lundqvist (1997) såväl som Magnus 

Linderström (2002) och Ann-Kristin Bergquist (2007) visar alla hur hela det tidiga svenska 

miljöstyrning-/miljövårdsssystemet följde ”en svensk linje” i det att det baserades på 

samarbete och konsensus mellan de miljövårdande myndigheterna och industrin. Den bild 

som målas upp av koncessionsprövningssystemet och det tidiga svenska 

miljöstyrningssystemet i stort är komplex. Denna rapport bidrar med djupanalyser av ett antal 

koncessionsfall i ett försök av att göra denna komplexa bild mer tydlig. 

  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande rapport är att genom studiet av ett antal (åtta) koncessionsfall inom 

svensk pappers- och massaindustri från sent 1960-tal till 1990-tal undersöka kunskaps- och 

teknikspridning och ett eventuellt samförstånd i tillståndsprövningsprocessen, samt hur dessa 

sammanhang eventuellt förändrats över tid. Relevanta frågeställningar blir i detta 

sammanhang: 

• Hur kom ett eventuellt samförstånd till uttryck i processen? 

• Hur uppehölls ett samförstånd givet den ojämna maktbalansen mellan de olika 

parterna i processen? Kan det förklaras med ett ömsesidigt beroende? 

• Hur kom samförståndet till uttryck i kunskaps- och teknikspridningen – vilken var 

deras ömsesidiga relation? 

• Vilken var allmänhetens respektive bolagsföreträdandens roll i processen, för 

samförstånd och kunskaps- och teknikspridning? 

• Förändrades samförståndet respektive kunskaps- och teknikspridningen och/eller deras 

ömsesidiga relation över tiden? 

 

1.2 Avgränsningar 
Utveckling och adaption av miljövänlig teknik är något som genomsyrat hela den svenska 

industrin under senare delen av 1900-talet.7 Pappers- och massaindustrin har spelat en central 

roll i detta sammanhang, dels genom dess nationalekonomiska betydelse men framförallt 

genom att vara en föregångare på området. Branschen uppmärksammades mycket tidigt 

                                                 
6 Kinneryd, Hanna (2009) Koncessionsnämnden som kunskaps- och teknikspridare, sid. 38.  
7 Lundgren, Lars J (2005) Miljöproblem och miljövård i Sverige 1967-1991 (Del i antologin Konflikter, 
samarbete, resultat, red. Lars J Lundgren och Johan Edman) 
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(sekelskiftet 1900) för dess föroreningsproblem och kom således tidigt att utveckla ett 

branschsamarbete på miljövårdsområdet.8 Skogsindustrierna kom även att minska sina 

förorenande utsläpp dramatiskt, framförallt under 1970- till 1990-talen.9 Detta gör det 

motiverat att studera koncessionsfall från just denna bransch. 

 

Tidsmässigt sträcker sig denna undersökning från sent 1960-tal till och med 1990-talet, vilket 

är den period under vilken Koncessionsnämnden var verksam. 

 

1.3 Metod och material  
Denna rapport grundar sig i en hermeneutisk kvalitativ ansats. Den baseras på en 

litteraturstudie där arkivmaterial i form av koncessionshandlingar från tillståndsprövnings-

processer utförda av Koncessionsnämnden för miljöskydd (KN) bearbetats. Materialet är 

främst inhämtat från Riksarkivet men även från länsstyrelsen i Norrbottens arkiv. I arbetet 

med materialet har främst sammanträdesprotokoll och Koncessionsnämndens10 beslut i 

ärenden studerats givet att dessa i regel sammanfattar allmänna tendenser i respektive 

tillståndsprövning. Även andra typer av dokument har behandlats, såsom exempelvis en del 

konsultrapporter, dock inte i samma utsträckning. 

 

Vid bearbetningen av materialet har fokus främst lagts vid sådant som pekat på/speglat 

spridning eller utveckling av teknik och kunskap, maktbalanser mellan de olika parterna i 

respektive fall och tendenser till samförstånd eller konflikt, samt eventuella förändring över 

perioden. Fokus har även lagts vid att studera en eventuell synergieffekt mellan 

samförståndsaspekter, informationsspridning och ökad medvetenhet, samt effekterna därav.  

 

1.4 Tidigare forskning 
Denna rapport utgör dels en fortsättning på min magisteruppsats Koncessionsnämnden som 

kunskaps- och teknikspridare (2009). Uppsatsen utgör en fallstudie av koncessionsprövningen 

av Stålverk 80-projektet och den roll som Koncessionsnämnden hade under processen i form 

av teknik- och kunskapsspridare. Den föreliggande rapporten är en fördjupad studie av teknik- 

                                                 
8 Söderholm, Kristina (2005) Tekniken som problem och lösning: Föroreningsmotstånd och teknikval i 1900-
talets svenska pappersmassaindustri. Se även: Söderholm (2007) Miljöforskning inom den svenska pappers- och 
massaindustrin: Från sekelskiftets luktkommitté till 60- och 70-talens laboratorier och forskningsinstitut 
9 Skogsindustrierna (2005) Skogsindustrins arbete för hållbar utveckling  
10 I vissa fall förekommer ett flertal beslut då nämnden kunde ta delbeslut innan de gav sitt slutgiltiga beslut. 
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och kunskapsspridning inom ramen för det tidiga svenska systemet för miljöskydd. I 

jämförelse med uppsatsen har rapporten delvis en annan vinkling där nya frågor ligger i fokus.  

 

I Naturvårdsverkets rapport Tillståndsprövning och teknisk utveckling (2002), behandlas 

frågan om det svenska systemet med individuell tillståndsprövning kan ses som effektivt 

bidragande till minskande utsläpp och till installationen av miljövänligare teknik inom 

pappers- och massaindustrin.11 Det material som presenteras i rapporten är till största del 

grundat på utsläppsvärden före och efter koncessionsbeslut. Rapporten är såldes starkt 

kvantitativ till sin natur. Föreliggande rapport skiljer sig från Naturvårdsverkets rapport dels 

genom att vara mer kvalitativ, där koncessionsprocessen studeras ur ett företeelseperspektiv. 

Vidare representerar den föreliggande rapporten ett mikroorienterat perspektiv, där de olika 

prövningarna studeras individuellt och genomgående. Naturvårdsverkets rapport har å sin sida 

ett mer sammanfattande perspektiv.  

 

Att det tidiga svenska miljöskyddssystemet byggde på en samförståndsanda har, såsom redan 

nämnts, lyfts fram av bland andra Lundqvist (1997) och Linderström (2002) såväl som 

Bergquist (2007) och Kinneryd (2009). 

 

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med en kort teoretisk ansats i kapitel 2. Kapitlet i fråga avrundas med en 

sammanfattning av ansatsen som kortfattat knyter an teorin till undersökningen. I kapitel 3 

ges en kort bakgrund till rapportens fokusområde. Efter detta presenteras de olika fallen i 

kronologisk ordning efter startdatum (för tillståndsprövningsprocessen), vardera i ett eget 

kapitel (kapitel 4-11). I varje kapitel presenteras huvuddragen i respektive process, där i regel 

vatten och luftvårdsfrågor hanteras var för sig. Vidare kartläggs medverkande parter, deras 

rollfördelning i fråga om kunskap och makt, samt processens resultat i syfte att närma sig 

rapportens syfte och frågeställningar. Fallen diskuteras sammanfattningsvis i kapitel 12.  

                                                 
11 Naturvårdsverket (2002), Tillståndsprövning och teknisk utveckling 
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2. Tekniska system och spridningen av teknik 
 

Tekniska framsteg är en följd av många faktorer, bland vilka vägledning från vetenskapen 

bara är en.12 

 
Detta kapitel behandlar hur tekniska system, teknikspridning och teknikförändring kan 

betraktas ur ett brett perspektiv. Som citatet ovan påvisar så är det många faktorer som måste 

räknas in vid en studie av teknikutveckling och spridning. Fokus i detta kapitel läggs vid 

teknik sett ur system-, kunskaps, och kommunikationsperspektiv. Dessa är viktiga aspekter 

vid studiet av den tidiga svenska modellen för miljöskydd och dess effekt på teknikutveckling 

inom pappers- och massaindustrin, vilket föreliggande kapitel avser påvisa.  

 

2.1 Systemperspektiv 
Vid tiden efter andra världskriget började en trend att framträda inom den västerländska 

industrin. En trend baserad på synen att tekniken inom industrin inte bara utgjordes av 

maskiner utan även av system och att det var dessa system som utgjorde strukturen för 

industrin.13 Teknikhistorikern Thomas P. Hughes menar att många ingenjörer under 1950-

talet fick ett allt tydligare systemperspektiv. Där de tidigare hade sett en ensam motorväg såg 

de den nu istället som en del av ett nätverk, eller ett system, av vägar.14 Detta synsätt har 

påverkat forskare inom en rad olika områden, där ibland teknikhistoria.15  

 

2.1.1 Stora tekniska system inom teknikhistorien 

Det finns många olika definitioner av tekniska system. Teknikhistorikern Jane Summerton 

beskriver dem som sammanlänkade tekniska komponenter som tillsammans bildar en helhet. 

Vidare menar hon att det krävs att alla de olika komponenterna är samordnade för att helheten 

ska fungera och att system därför kan sägas kännetecknas av starka beroenden mellan sina 

beståndsdelar.16 En typ av tekniska system som ofta studeras inom teknikhistorien är 

infrastrukturer, dvs. transportsystem, telekommunikationssystem, energisystem, 

vattenförsörjningssystem och liknande. Ofta centreras studier på detta område kring att 

förklara ett systems framväxt och förändring över tid.17 En idé som tidigare varit dominerande 

                                                 
12 Rosenberg, Nathan (1994) Den tekniska förändringens ekonomi sid. 15 
13 Hughes, Thomas P. (2004) Human-Built World sid.78 
14 Hughes, Thomas P. (2004) Human-Built World sid.83 
15 Summerton, Jane (998) Stora tekniska system (del i Den konstruerade världen (red. Blomkvist och Kaijser))  
16 Summerton, Jane (998) Stora tekniska system sid. 21 
17 Summerton, Jane (998) Stora tekniska system sid.23 
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inom denna typ av forskning är teknikdeterminismen, vilken grundar sig i tanken att systemen 

successivt får en egen inneboende kraft, blir allt mindre beroende av externa faktorer för sin 

utveckling och därför, förr eller senare, följer sin egen väg utan inflytande från aktörer. En 

annan idé som varit dominant inom forskningsområdet är mer eller mindre motsatsen till den 

ovanstående, dvs. idén om en målmedveten systembyggare som formar tekniken inom sitt 

system som denne behagar. Systembyggaren och individer i liknande roller brukar ofta 

beskrivas med heroiska metaforer och målas upp som hjältar.18  

 

Båda ovanstående idéer har fått motta kritik. Till att börja med har kritiker påtalat att teknik 

inte utvecklas genom en inneboende kraft utan snarare genom påtryckningar från 

systembyggare eller omgivningen. Vidare har det även uttrycks kritik mot att utvecklingen 

skulle vara förutbestämd. Många kritiker menar att det oftast finns flera olika alternativ för en 

teknisk utveckling, flera olika vägar att gå. Kritik som riktats mot hjälteperspektivet är främst 

att det i regel finns flera olika aktörer involverade i en tekniskutvecklingsprocess och att 

inflytanden från exempelvis sociala nätverk samt konkurrens- och organisatoriska 

förhållanden är viktiga. Ytterligare kritik som riktats mot denna idé är att den inte lämnar 

utrymme för studier som behandlar balansförhållanden kring makt och resurser mellan till 

exempel en systembyggare och allmänheten, eller stat och företag.19 

 

2.1.2 Reverse Salients 

”Reverse Salients” är en i grunden militär term som numera är vanligt förekommande inom 

teknikhistoriska studier. Termen i sin originalform refererar till hur delar av en attackerande 

frontlinje faller efter, något som kan orsaka mycket farliga situationer. Den teknikhistoriska 

innebörden av termen är i viss mån liknande, den refererar till hur en snabbt utvecklande 

teknik eller ett snabbt expanderande tekniskt system råkar ut för att vissa komponenter av 

tekniken eller systemet inte hänger med. Hughes uttrycker det som att de delar som inte 

hänger med inte marscherar i harmoni med de övriga delarna. 20 För att kunna hantera dessa 

reverse salients måste de omformuleras som tacklingsbara problem, så kallade kritiska 

problem.21 

 

                                                 
18 Summerton, Jane (998) Stora tekniska system sid.32 
19 Summerton, Jane (998) Stora tekniska system sid.33-35 
20 Hughes, Thomas P. (1983) Networks of Power sid.79 
21 Summerton, Jane (998) Stora tekniska system sid.27 
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Den situation som det refereras till när det talas om reverse salients är ytterst komplex. Den 

problematiska situationen kan uppstå av en mängd olika orsaker. Det kan röra sig individers 

och gruppers inverkan, bortfall av material, historiska influenser och mycket mer. Problemen 

kan orsakas genom en olyckshändelse eller som ett resultat av en länge pågående trend. På 

grund av den komplexa situation som lätt uppstår händer det att termen förenklas. Begrepp 

som ”disequilibrium” (o-jämvikt) och ”bottleneck” (flaskhals) brukar ofta användas istället 

för reverse saliens. Hughes menar dock att det finns en risk att bilden som målas upp vid 

användandet av dessa alternativ blir för enkel. Han påpekar termen o-jämvikts direkta 

koppling till och ursprung ur fysiken samt att en viss underförstådd symmetri vid användandet 

av falskhallstermen. 22 Trots detta kommer det i denna rapport främst talas om flaskhalsar. 

Det är dock bra om läsaren är medveten om den komplexa natur som reverse salients 

representerar och inte lockas att tänka på flaskhalsarna som symetriska, ej komplexa, 

problem. 

 

2.2 Institutionell påverkan 
Ekonomen Douglass C. North menar att ett samhälles utveckling styrs av de institutioner som 

utgör dess regelverk. Dessa institutioner kan vara antingen formella, såsom exempelvis 

stadgade lagar, eller informella, såsom exempelvis beteendenormer.23 Institutionernas främsta 

syfte är att öka stabiliteten i ett samhälle och minska osäkerheten mellan olika parter när det 

kommer till bland annat handel och kommunikation. Institutioner är nära sammankopplade 

med organisationer och North menar att det är viktigt att tydligt skilja dem åt. Skillnaden 

emellan dem kan förklaras med att institutionerna utgör det regelverk som organisationerna 

rättar sig efter. En organisation utgörs i detta fall av en grupp av människor med ett 

gemensamt mål, exempelvis ett politiskt parti, en myndighet, ett företag eller en förening. Det 

ramverk som institutionerna utgör påverkar inte bara hur organisationerna interagerar med sin 

omgivning utan även hur de utvecklas. På samma vis kan organisationerna påverka 

institutionerna. De är inte på något vis statiska. Utöver att påverka organisationer påverkar 

institutionerna även ekonomin i stort, främst genom att påverka så kallade 

transaktionskostnader. Dessa är kostnader som exempelvis kan uppstå vid utbyte av 

information,24 som i sin tur har en central roll vid bland annat teknisk utveckling och 

teknikspridning.  

                                                 
22 Hughes, Thomas P. (1983) Networks of Power sid.79 
23 North, Douglass C. (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet sid. 16 
24 North, Douglass C. (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet sid. 20 
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2.3 Kostnaden av kunskap och vikten av kommunikation 
En central del i utvecklingen av ett samhälle utgörs av teknisk utveckling. Som citatet i början 

av detta kapitel antyder så är det många olika företeelser som ska sammanstråla för att 

tekniska framsteg skall tas. Tidigare har det ansetts att en tillgång på obegränsad kunskap 

varit en självklar faktor vid nyutveckling av teknik, en åsikt främst representerad bland 

ekonomer. Ekonomhistorikern Nathan Rosenberg menar dock att kunskap både är dyrt att få 

tillgång till och att omsätta/omvandla till teknik, varför det är orealistiskt att anta att det finns 

en obegränsad tillgång på kunskap.25 Vidare tenderar kostnaderna för forskning och 

utveckling (FoU) för ett företag att fördelas så att en större andel pengar läggs på utveckling 

än på forskning, samt går en stor del av utvecklingskostnaderna i regel åt till att utföra tester 

på de produkter som utvecklats, vilket kan antas spegla just en hög kunskapskostnad.26  

 

Rosenberg menar att teknisk utveckling främst sker genom vidareutveckling och förbättring 

av tidigare produkter. Redan befintliga tekniker visar på behov av förbättringar. 

Företagets/organisationens kunskap och teknik från förr ger erfarenheter som används i 

vidareutveckling.27 Rosenberg kallar detta fenomen för spårbunden teknikutveckling och 

menar att den tekniska utvecklingen inte går att studera från ett antal utgångsförhållanden, 

såsom exempelvis obegränsad kunskap. Istället måste de tidigare tekniker som den nya 

baserats på studeras för att man ska förstå utvecklingen.28 

 

Teknisk utveckling begränsas alltså av den hastighet i vilken nya tekniker sprids på grund av 

att det för att utveckla en teknik krävs tillgång till tidigare teknik att basera nyutvecklingen på. 

Everett M. Rogers, en forskare inriktad på teknikspridning, menar att spridningen av såväl 

kunskap som teknik oftast är mer eller mindre problematisk. Det tenderar att vara svårt att få 

en ny teknik accepterad även då det finns tydliga fördelar med tekniken för de tilltänkta 

användarna.29 På grund av detta blir kommunikation en viktig faktor även i spridningen av 

teknik. Genom kommunikation mellan människor, på individbasis såväl som organisationer 

emellan, sprids tekniken i samhället.30 Det kan dock vara problematiskt för innovatörer och 

företag att uppnå en hög spridningshastighet.31 

                                                 
25 Rosenberg, Nathan (1994) Den tekniska förändringens ekonomi sid. 23-24 
26 Rosenberg, Nathan (1994) Den tekniska förändringens ekonomi sid. 24-25 
27 Rosenberg, Nathan (1994) Den tekniska förändringens ekonomi sid. 26 
28 Rosenberg, Nathan (1994) Den tekniska förändringens ekonomi sid. 21 
29 Rogers, Everett M. (2003) Diffusion of Innovations sid. 1 
30 Rogers, Everett M. (2003) Diffusion of Innovations sid. 6 
31 Rogers, Everett M. (2003) Diffusion of Innovations sid. 1 
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Enligt Rogers så sker spridningen av teknik på två olika sätt, spontant eller kontrollerat. En 

spontan spridning fungerar som så att kunskapen om tekniken och tekniken i sig själv sprids 

mellan människor allt eftersom de lär sig att uppskatta tekniken och vill dela med sig av den 

till andra eller genom marknadsföring av något slag från den som uppfunnit tekniken. Detta 

resulterar ofta i en låg spridningshastighet. Hastigheten av spridningen kan dock ökas genom 

ingripanden från exempelvis staten eller myndigheter. En myndighet kan göra spridningen 

mer kontrollerad, det vill säga mer direkt och påtaglig, exempelvis genom införandet av en 

policy som främjar den nya tekniken.32  

 
2.4 Sammanfattning av teoretisk ansats 
I denna rapport studeras den svenska pappers- och massaindustrin som ett system. Systemet 

studeras över tid med fokus på miljöteknisk förändring. Som nämnts ovan är det många olika 

aktörer som påverkar ett systems utveckling. Detta representeras i studien genom att pappers- 

och massaindustrin ställs i förhållande till den statliga svenska miljöförvaltningen från sent 

1960-tal till tidigt 1990-tal. Fortsättningsvis kommer dessa två system att refereras till som ett 

och samma system då de tillsammans kan ses som ett sociotekniskt system för miljöteknisk 

utveckling inom pappers- och massaindustrin.  

 
Studien fokuserar på relationen mellan de olika delarna av det ovan nämnda systemet och den 

kunskaps- och teknikutveckling som blev dess resultat. Då det rör sig om en studie av ett 

system som till stor del är tekniskt men även socialt kommer flaskhalsteorin som presenterats 

tidigare i detta kapitel att användas för såväl tekniska som sociala problem som påträffas 

under tillståndsprövningsprocessen. Genom att den svenska miljöförvaltningen lämnade öppet 

för allmänheten att delta i prövningsprocesser av industrier kommer även allmänhetens roll i 

teknikutvecklingen att beröras. Allmänheten ses dock inte som en del av systemet utan 

snarare som dess omgivning. Slutligen kan även sägas att grundtanken med denna rapport är 

att studera hur sociala processer (koncessionsprövningar) bidragit till utveckling och 

spridning av såväl ny teknik som kunskap. Detta innebär att ett teknikdeterministiskt 

perspektiv inte är relevant för denna studie. 

                                                 
32 Rogers, Everett M. (2003) Diffusion of Innovations sid. 6 
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3. Miljösyn, miljöpolitik och miljöskydd 
Detta kapitel behandlar synen på miljön under den berörda tiden och sammansättningen av 

Koncessionsnämnden för miljöskydd och dess arbetssätt. Med en ökad insikt i dessa områden 

kan sedan beskrivningarna av de fall som undersökts bättre förstås.  

 

3.1 Synen på miljön 
Under 1900-talet skedde flera stora förändringar i synen på miljön världen över, ehuru främst 

i den industriella världen i väst.33 I början av seklet fick tankar om miljö och natur väldigt 

liten plats. I eftersvallningarna av den industriella revolutionen låg istället fokus på 

ekonomisk och industriell utveckling. En viktig influens under denna period när det kom till 

människans behandling av naturen var den västerländska naturvetenskapen, inom vilken 

många vetenskapsmän ansåg att deras uppgift var att avslöja naturens hemligheter och genom 

dessa nya kunskaper skapa bättre hälsa och välstånd för människan. Denna tanke, om att lista 

ut alla naturens hemligheter, ledde till ett forskningsklimat där miljömanipulerande av alla de 

slag var legitimt; något som har fått allvarliga konsekvenser för miljön.34 

  

Miljöhistorikern J.R. McNeill skriver att det ökade välståndet i västvärlden kring mitten av 

1900-talet ledde till att många medborgare började ha råd att tänka på annat än pengar. 

Industrierna, som i mångt och mycket var basen till detta välstånd, hade under flera decennier 

spridit föroreningar och farliga kemikalier som ackumulerats under årens gång. Detta 

uppmärksammades allt mer eftersom medborgarna började intressera sig för sin omvärld.35 J. 

Donald Hughes, även han miljöhistoriker, har belyst det faktum att många av jordens 

ekosystem hade förändrats genom ingrepp av människor redan kring år 1950.36 Det var i detta 

politiska och industriella klimat som miljörörelsen började växa fram. Rörelsen, som växte 

dramatiskt under 1960-talet, fick ett stort genombrott 1962 (i svensk översättning 1963), 

delvis genom medvetenhet som skapades av Rachel Carsons bok Tyst vår som behandlade 

spridningen av och risken med svårnedbrytbara bekämpningsmedel i naturen.37  

 

I och med detta genombrott blev miljöpolitiken allt mer framträdande och påtaglig. McNeill 

framhåller att det finns två tydliga faser för miljöpolitik och miljöåtgärder vid slutet av 1900-
                                                 
33 McNeill, JR (2003) Någonting är nytt under solen: Nittonhundratalets miljöhistoria 
34 McNeill, JR (2003) Någonting är nytt under solen: Nittonhundratalets miljöhistoria sid. 360-363 
35 McNeill, JR (2003) Någonting är nytt under solen: Nittonhundratalets miljöhistoria sid. 363 
36 Hughes (2005) Världens miljöhistoria sid.255 
37 McNeill (2003) sid. 363; Hughes (2005) sid.264 
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talet. Den första fasen var framförallt aktuell i västvärlden och pågick mellan 1960-talets mitt 

till slutet av 1970-talet. Den fokuserade på föroreningsfrågor och innefattade en rädsla att 

naturresurserna skulle uttömmas. Detta medförde inrättandet av myndigheter vars uppgift var 

att värna om miljön. Sverige och USA gick i spetsen för denna utveckling. Det Svenska 

Naturvårdsverket instiftades 1967 och två år senare fastslogs en miljöskyddslag.38 Genom 

miljöskyddslagens införande kom Naturvårdsverket att få en central tillsynsroll i det svenska 

systemet för miljöskydd. En av verkets viktigaste uppgifter blev att samordna och bistå de 

svenska länsstyrelserna i tillsynen av den miljöfarliga verksamheten runt om i landet.39 USA 

låg tätt efter Sverige i utvecklingen av miljöskydd och inrättandet av deras ”Environmental 

Protection Agency” (EPA), den amerikanska motsvarigheten till det svenska 

Naturvårdsverket, påbörjades år 1970.40  

 

Den andra fasen i den miljöpolitiska utvecklingen påbörjades kring 1980 och hade sitt fotfäste 

i U-länderna som vid denna tid även de började upprätta miljövårdsmyndigheter. I västvärlden 

framkom nya problem under denna period, såsom exempelvis klimatförändringen och 

uttunningen av ozonskiktet, vilket ledde till att större fokus kom att läggas vid internationellt 

samarbete.41 

 

3.1.1 Det svenska miljöskyddet 

De rutiner för miljöskydd som började utvecklas runt om i västvälden under den första 

perioden kom att ta olika form. De svenska rutinerna kom att i stor grad skilja sig från dem 

som utvecklades i många andra länder. En orsak till detta kan vara den Svenska industrins 

tidiga involvering i och stora intresse för miljöpolitiken. Redan under tidigt 1900-tal började 

svensk skogs-, pappers- och massaindustri att investera i forskning inriktad på att studera den 

egna miljöpåverkan och år 1956 grundades ”Stiftelsen för skogsindustriernas 

vattenskyddsforskning” (senare Stiftelsen för skogsindustriernas vatten- och 

luftskyddsforskning, SSVL) med syfte att bedriva forskning kring skogsindustriernas 

vattenföroreningar. Stiftelsen kom att följas av fler stiftelser, institut och samarbeten mellan 

industri och stat kring miljöfrågor.42 

                                                 
38 McNeill (2003) sid.386 
39 SFS 1969:387 38§ 
40 McNeill (2003) sid.386; EPA (2008) EPA History 
41 McNeill (2003) sid.387 
42 Bergquist (2007), sid.38 
   Se även: Söderholm (2007) Miljöforskning inom den svenska pappers- och massaindustrin: Från sekelskiftets 
   luktkommitté till 60- och 70-talens laboratorier och forskningsinstitut  
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När väl lagstadgad miljötillsyn infördes så hölls miljöfrågor kring de olika elementen separata 

i många länder, däribland USA. I Sverige hölls de dock samman och såväl vatten som luft 

behandlades av en och samma myndighet. En annan punkt i det svenska systemet som skiljde 

från de flesta andra länders system var att man behandlade miljöfrågor på fallbasis. I Sverige 

gick man igenom företag för företag och såg till deras separata skyldigheter och behov när det 

kom till teknik. I USA fastslog EPA homogena standarder för vilken typ av teknik som skulle 

användas inom industrin. Ytterligare en stor skillnad är att man som privatperson i USA hade, 

och har än idag, rättigheten att stämma EPA med syfte att driva teknikutvecklingen framåt. 

Detta är något som är väldigt främmande för det svenska systemet där stor tilltro sattes till 

myndigheterna.43 

 

En av anledningarna till denna tilltro kan vara det tidiga utestängandet av allmänheten ur 

miljövårdssystemet. Detta var inte ett medvetet uteslutande utan snarare en sidoeffekt av det 

system som uppstod. Inom den svenska miljöpolitiken och förvaltningen kom kunskap att få 

en central position. Det sades att för att förstå vad en part ville uppnå måste alla parterna ha 

samma information och kunskap. Detta var något som gemene man inte kunde leva upp till. 

Men för den privatperson som ville sätta sig in i ett fall fanns det möjlighet till detta genom 

den svenska offentlighetsprincipen.44  

 

3.2 Koncessionsnämnden för miljöskydd 
Som tidigare nämnts reglerades nämndens arbete av miljöskyddslagen respektive 

miljöskyddsförordningen. Detta gällde inte bara regler som definierade tillståndsprövningar 

utan även sådana som själva nämndens sammansättning. Ny nämnd tillsattes vid varje 

prövning. Denna skulle bestå av en ordförande med erfarenheter som domstolsjurist, en 

teknisk ledamot, en ledamot med industriell erfarenhet och en ledamot med erfarenhet från 

Naturvårdsverket. Om ärendet berörde kommunala förhållanden istället för industriella så var 

det möjligt att byta ut den industriella ledamoten mot en ledamot med erfarenhet av 

kommunala förhållanden. De enda av dessa personer som var direkt anställda av nämnden var 

ordförandena och de tekniska ledamöterna, de andra var uppdragstagare som anställdes av 

regeringen på fallbasis. Det kunde röra sig om upp till 20 personer åt gången. Denna form av 

                                                 
43 Söderholm (2008), Clean Technology and the Role of Environmental Policy: Experiences from Swedish   
    Industries with Comparisons to the U.S. Case in the 1970s and 1980s  
44 Bergquist (2007), sid.40 
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organisation ledde till att nämndsammansättningen varierade från fall till fall. De anställda 

ordförandena var fem till antalet och av dessa var en generaldirektör och tillika chef för 

nämnden. De övriga skulle leda en av nämndens fyra avdelningar.45 De tidigare nämnda 

teknikerna var även de fem till antal. Där utöver var fem kvalificerade jurister och ett större 

antal kanslister fast anställda.46  

 

Med tiden utformade Koncessionsnämnden ett effektivt arbetssätt som grundade sig i en 

iterativ, det vill säga återupprepande, process. Efter det att en ansökan inkommit skickades 

den direkt ut till remissinstanser, exempelvis Naturvårdsverket, med en förfrågan om 

kompletteringar. Om man vid instansen ansåg att något saknades fick man meddela 

Koncessionsnämnden att man ville ha en komplettering av ansökan. När så skedde 

meddelades bolaget som skickat in sin ansökan och en komplettering inväntades. När sedan 

kompletteringen inkommit satte processen igång på allvar. Det första som hände var att 

ansökan återigen skickades ut och nämnden inväntade yttranden. Den gjorde sällan något 

innan yttranden inkommit, främst på grund av att det inte var nämndens ledamöter som satt 

inne på expertkunskaper. Dessa förutsattes framförallt finnas hos olika remissinstanser.47  

 

Under arbetet med denna rapport har det framkommit att det förekom två olika typer av 

yttranden. Först och främst förekom det som formellt kallades för yttranden, vilka inkom från 

remissinstanserna. Koncessionsnämnden brukade erhålla om yttranden från de mest relevanta 

instanserna, oftast aktuell länsstyrelse och Naturvårdsverket. Detta innebar att ett yttrande från 

denna instans var formellt efterfrågad. Sedan förekom det även ofta att instanser bereddes 

plats att yttra sig om de ville, det vill säga: nämnden efterfrågade inte deras yttrande formellt 

men det var välkomna att inkomma med åsikter. Utöver yttranden förekom även 

erinransskrifter, vilka kom från olika organisationer och privatpersoner. I vissa fall bereddes 

det även plats för dessa att yttra sig. Gemensamt för såväl yttranden som erinransskrifter var 

att även om du inte fått ett tillfälle berett för, eller ombetts inkomma med yttrande, var du 

ändå välkommen att uttrycka dina åsikter i fallet som behandlades.  

 

Som nämnts i inledningen av denna rapports har Koncessionsnämnden själv beskrivit 

tillståndsprocessen som sådan att det skulle ingå inslag av samråd, kommunikation, muntliga 
                                                 
45 Koncessionsnämnden (1991) Statens nya budgetprocess – ett praktikfall sid. 6  
   Nationalencyklopedin (2008c) Koncessionsnämnden för miljöskydd 
46 Koncessionsnämnden (1991) sid. 6 
47 Kinneryd, Hanna (2009) Koncessionsnämnden som kunskaps- och teknikspridare, sid.17 
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förhandlingar genom sammanträden, en fullständig utredning och en besiktning innan ett 

beslut fick tas.48 I miljöskyddslagen fanns dock inget krav på sammanträde i samtliga fall utan 

där står att läsa att: ”Nämnden skall (…) hålla sammanträde med dem som saken angår och 

besiktning på platsen, om det ej är uppenbart onödigt”. 49 Under arbetet med denna rapport 

har sådana fall framkommit där sammanträden inte setts som nödvändiga och därför inte 

hållits. 50 

 

Det bör även nämnas att det fanns möjlighet för ett företag som ville göra mindre förändringar 

av sin fabrik eller produktion, att vända sig direkt till Naturvårdsverket. I den 10 § andra 

stycket av miljöskyddslagen stod skrivet att: 
 

Naturvårdsverket får, efter prövning i varje särskilt fall enligt denna lag, medge undantag 

från sådan skyldighet att söka tillstånd som föreskrivits med stöd av första stycket. I 

beslutet om medgivande skall anges de villkor som skall gälla.51 

 

Hur denna undantagsmöjlighet, eller dispensprövning, fungerade finns det inte mycket skrivet 

om. Ur ett beslut av Naturvårdsverket i en prövning av denna typ går att läsa att beslutet inte 

kan överklagas och att det inte befriar från ”skyldighet att iaktta vad som i annan författning 

kan stadgas om anläggning eller verksamhet som avses i beslutet”.52  

 

När miljöbalken trädde i kraft var det många som trodde att stora förändringar var att vänta, 

speciellt med tanke på införandet av miljödomstolarna. Förändringarna blev dock inte så 

stora. Det arbetssätt som vuxit fram under Koncessionsnämndens tid kom i stor del att gå 

vidare till miljödomstolarna, även om miljöbalken medförde nya striktare processuella  

regler.53 

 

Koncessionsnämnden hade såväl rättserfarenhet som kunskap och förmåga att göra 

sakkunniga bedömningar. Det har även konstaterats att den hade stor integritet och lyssnade 

                                                 
48 Koncessionsnämnden (1991) Statens nya budgetprocess – ett praktikfall sid. 6 
  Kinneryd, Hanna (2009) Koncessionsnämnden som kunskaps- och teknikspridare, sid. 16-17 
49 SFS 1969:387 14§ 
50 Ett exempel är Billeruds ansökan (1980) om att få komplettera sin anläggning vid Gruvöns Bruk med 
ytterligare ett syrgassteg. Tekniken var en beprövad ”miljöteknik” och det rörde sig inte om en ändring av 
produktionsvolym. Koncessionsnämnden ansåg att sammanträde i fallet enligt 14 § miljöskyddslagen var 
uppenbart onödigt. (Källa: EI:857, Beslut 1980-10-01, Riksarkivet i Arninge) 
51 SFS 1969:387 10§ 
52 Statens Naturvårdsverk Beslut 1977-02-01, Nr 15/1977 Aktbil 6  
53 Kinneryd, Hanna (2009) Koncessionsnämnden som kunskaps- och teknikspridare, sid.17 
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på alla berörda parter under sammanträden, trots att den ibland fick motta kritik från ena 

parten för att de lyssnade på den andra. Vidare var den efter att ha lyssnat till alla parter 

skyldig att försöka hitta bästa möjliga lösning för alla parter. Kraven som ställdes i ett beslut 

skulle enligt miljöskyddslagen vara tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och miljömässigt 

motiverade. De skulle med andra ord ta hänsyn till företaget såväl som till miljön. Det krav 

som fastställs idag följer liknande, men betydligt mer strikt, mall: bästa rimliga teknik så 

långt det inte är omöjligt.54  

 

Det var Koncessionsnämnden som formellt och juridiskt såg till att ny teknik prövades och 

kom till stånd. Den utförde ett offensivt arbete för att utveckla ny teknik, eller som en anställd 

vid Naturvårdsverket uttryckt det: ”lagen fastställde och Koncessionsnämnden verkställde”.55 

Det är detta som kan ses som den stora styrkan i det svenska systemet, eller modellen, för 

miljöskydd under denna period. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Kinneryd, Hanna (2009) Koncessionsnämnden som kunskaps- och teknikspridare, sid.18 
55 Kinneryd, Hanna (2009) Koncessionsnämnden som kunskaps- och teknikspridare, sid.18 
56 Kinneryd, Hanna (2009) Koncessionsnämnden som kunskaps- och teknikspridare, sid.18. Se också Lundgren, 
Lars J (2005) Miljöproblem och miljövård i Sverige 1967-1991 (Del i antologin Konflikter,  
   samarbete, resultat, red. Lars J Lundgren och Johan Edman) sid. 95 
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4. Lövholmens bruk i Piteå 1969-197057 
Den ansökan som denna prövningsprocess grundade sig på rörde Aktiebolagets Statens 

Skogsindustriers (ASSI) verksamhet vid Lövholmens bruk i Piteå som vid denna tid utgjordes 

av en sulfatfabrik för kemisk- och halvkemiskmassa, ett pappersbruk och en wallboardfabrik. 

Orsaken till ansökan var en planerad ökning av verksamheten från bolagets sida. Denna 

ansökan bör ha varit bolagets första ansökan till Koncessionsnämnden då den inkom år 1969, 

det vill säga samma år som Koncessionsnämnden startade sin verksamhet.58 

 

4.1 Processens förfarande  
Processen inleddes med att ansökan inkom till Koncessionsnämnden den 12 december 1969. 

Vissa kompletteringar efterfrågades och en kompletterad ansökan inkom 22 december 1969. 

Efter detta kungjordes ansökan i Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och 

Piteå Tidningen den 2 januari 1970. Sedan förekom en yttrandeperiod där det var öppet att 

inkomma med yttranden kring fallet till Koncessionsnämnden. Det senast inkomna yttrandet 

var nämnden till handa den 2 februari 1970. Yttranden inkom från Statens naturvårdsverk, 

länsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Statens planverk och Pitholms byamän. Efter detta hölls ett 

sammanträde i Piteå den 29 april 1970. Nämnden besiktigade bruket i samband med detta. 

Beslut i frågan togs den 5 juni 1970. 

 

Under processen stöttade sig bolaget delvis på konsultrapporter. Bland arkivhandlingarna 

återfinns sju omgivningsundersökningar från Industrins Vatten- och Luftvård AB (IVL) och 

en rapport från Ångpanneföreningen (ÅF).  

 

4.2 Vattenvård 
Den mest diskuterade frågan i fallet var fabrikernas vattenburna avfall, vart det skulle ledas 

och hur det skulle renas. Avloppsvattnet från sulfatfabriken och pappersbruket leddes vid 

tiden för ansökan till Vargödraget via en sedimenteringsbassäng medan avloppsvattnet från 

wallboardfabriken drogs till Pitfjärden. Bolaget planerade att vid utbyggnaden bygga 

sedimenteringsbassänger även för avloppsvattnet från wallboardfabriken. ASSI menade att de 

                                                 
57All fakta kring fallet som presenteras i detta kapitel är hämtat från Koncessionsnämndens beslut i fallet, mer 
matnyttigt material fanns inte att finna i länsstyrelsens arkiv. Länsstyrelsen i norrbottens arkiv EIg, Beslut 1970-
06-05.  
58 Lundgren, Lars J (2005) Miljöproblem och miljövård i Sverige 1967-1991 sid.95 
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lösningar för hanteringen av avloppsvattnet som presenterades var tillräckliga, men inte alla 

höll med.  

 

Länsstyrelsen menade att fler undersökningar av recipientområdena borde göras och att man 

efter att detta gjorts skulle kunna ta upp frågan på nytt. Hälsovårdsnämnden frågade i sin tur 

om det inte vore bättre att leda ut wallboardfabrikens avloppsvatten i älvens strömfåra istället 

för att släppa ut det vid strömkanten. ASSI stod dock fast vid sin ståndpunkt och sade nej, de 

menade att det skulle bli för höga kostnader vid en förlängning av avloppet.59 Fiskeristyrelsen 

påpekade riskerna med en försämring av vattenbeskaffenheten i Vargödraget och menade att 

produktionsökningen garanterat skulle leda till försämringar. Vidare yrkade de att 

Fiskeriintendentorganisationen borde förordas att på bolagets bekostnad fortsätta de 

undersökningar av fisket i området som de vid denna tid genomförde efter beslut av Övre 

Norrbygdens vattendomstol. Bolaget gav sitt medgivande till att bekosta denna typ av 

undersökningar. Pitholms byamän var kritiska till att wallboardfabrikens avloppsvatten 

släpptes ut i älven och menade att om det istället leddes till Vargödraget, dit de andra 

fabrikernas avlopp ändå leddes, så skulle fisket i älven, och även trivseln runt älven, bli bättre. 

Bolaget förklarade dock att detta inte var möjligt eftersom en försämring av sedimentationen 

var att vänta om man skulle blanda de bägge avloppen. De skulle så att säga ha en negativ 

inverkan på varandra. Naturvårdsverket föreslog att de slutliga villkoren för utsläppen till 

Vargödraget, speciellt BS (biokemisk syreförbrukning)-belastningen, borde fastställas först 

efter en prövotid. De föreslog även att bolaget efter samråd med kontrollmyndigheterna borde 

ta fram ett kontrollprogram att arbeta efter under prövotiden. ASSI ställde sig positiva till 

Naturvårdsverkets förslag.  

 

Vidare ansåg även Naturvårdsverket att de sedimenteringsbassänger som bolaget planerat för 

var underdimensionerade. De lade fram ett förslag för att lösa detta: bassängerna skulle kunna 

förses med anordningar för kontinuerlig bortförsel av avsatt material. I Koncessionsnämndens 

beslut ges bolaget tillstång att leda avloppet från de olika fabrikerna till de vattendrag som de 

ansökt om att få leda det till. De höll dock med Naturvårdsverket i deras kommentarer ang. 

dimensioneringen av sedimenteringsanläggningen för wallboardfabriken. I beslutet skriver de 

att bolaget kan välja att antingen installera ovannämnda anordning för bortförsel i de mindre 

bassängerna eller helt enkelt göra bassängerna större och tömma dem periodvis. Endera av 

                                                 
59 Det rörde sig om 200 000 – 300 000 kr för ca 200 – 300 meter. 
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alternativen var dock tvunget att genomföras. Om bolaget valde linjen med större bassänger 

skulle de i komma överens med Naturvårdsverket om dimensioneringen på bassängerna. 

Vidare beslutade koncessionsnämnde att skjuta upp beslutet kring vilka villkor som skulle 

sättas för utsläppen till Vargödraget. De gav bolaget en period om ca fem år för att ta fram 

förslag till villkor.  

 

4.3 Luftvård 
Luftföroreningar behandlades bara ytligt under processen då den utredning på området som 

ASSI beställt från SMHI inte var klar i tid. ASSI nämnde att de planerade installera en ny 

sodapanna som skulle möjliggöra en begränsning av svavelföroreningar. De planerade även 

rökgasrening med elektronfilter och att förse barkpannorna med stoftavskiljare. Stort hopp 

tycks ha satts till stoftavskiljaren och ASSI menade att värdena för stoftutsläppen skulle 

komma att understiga Naturvårdsverkets riktvärden. Illaluktande gaser planerade de att leda 

direkt till förbränning och på så vis minska luktobehag, kanske till och med ta bort det helt. 

De beräknade att endast 10 % av svaveloxiden borde gå ut genom den 90 meter höga 

skorstenen.  

 

Hälsovårdsnämnden frågade om möjligheter till att höja skorstenen och konstaterade även att 

en rapport från SMHI hade varit bra för en diskussion angående detta. ASSI ställde sig 

negativa till en möjlig höjning av skorstenen. De menade att den bara skulle kunna höjas med 

2-3 meter, allt högre än så skulle kräva en helt ny skorsten. Naturvårdsverket föreslog att 

skjuta upp en diskussion angående skorstenshöjden tills efter en prövotid. Under denna tid 

borde SMHI rapporten bli färdigställd och tillsynsmyndigheterna borde ha haft möjlighet att 

kontrollera verksamheten genom ett kontrollprogram, i likhet med det program som de ansåg 

borde tas fram för vattenfrågan. 

 

Koncessionsnämnde beslutade att skjuta upp beslutet kring skorstenshöjden. De gav bolaget i 

uppdrag att inkomma med förslag till villkor då SMHIs rapport färdigställts.  

 

4.3 Sammanfattande diskussion 
Diskussionen kring bassängstorlekar och möjligheten för bolaget att välja en större bassäng 

eller ett system för att forsla bort avsatt material tyder på ett flexibelt system som går att 

anpassa efter verksamhetens behov och önskemål så länge dessa ligger inom ramen för vad 
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som är miljömässigt acceptabelt. Det faktum att dimensioneringen av bassängen skulle tas 

fram i samråd med Naturvårdsverket, utan Koncessionsnämndens inblandning så länge 

konflikt ej uppstod, skapade i sin tur förutsättningar för kunskapsspridning inom systemet. 

 

Det faktum att Koncessionsnämnden var villig att vänta på SMHI-rapporten innan den tog 

beslut speglar vidare såväl ett flexibelt system som att Koncessionsnämnden inhämtade en 

stor del av sin information rörande fall från yttre parter och förhöll sig öppen till att lyssna på 

samtliga parter.  
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5. Munksunds sulfatfabrik och pappersbruk 1972-1973 60 
Den ansökan som låg till grund för föreliggande tillståndsprövningsprocess rörde Svenska 

Cellulosa Aktiebolags (SCA) verksamhet vid Munksunds sulfatfabrik och pappersbruk. Det 

var bolagets första ansökan för detta bruk. SCA sökte tillstånd dels för befintlig verksamhet 61 

och dels för utökad produktion inom såväl sulfatfabriken som pappersbruket genom bättre 

styrning, trimningsåtgärder samt kompletteringar av viss utrustning.  

 

5.1 Processens förfarande  
Tillståndsprocessen startade med att SCAs ansökan inkom till Koncessionsnämnden den 6 

mars 1972. I denna ansökan stöttade bolaget sig på tre rapporter framtagna av IVL, vilka 

berörde brukets verksamhet. Ansökan kungjordes i Norrbottens-Kuriren, Norrländska 

Socialdemokraten och Piteå Tidningen den 5 april 1972. Efter detta förelåg en yttrandeperiod. 

Yttranden inkom från Statens naturvårdsverk, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 

hälsovårdsnämnden och kommunstyrelsen i Piteå, Fiskeristyrelsen, Pitholms byamän och 

Statens planverk. Sammanträde hölls i Piteå den 16 juni 1972, i samband med vilket nämnden 

besiktigade de berörda industrienheterna.62  

 

Efter sammanträdet följde ett delbeslut den 11 juli 1972. Det berörde endast tillåtligheten av 

den dåvarande verksamheten, det gav alltså inte något medgivande till utökad verksamhet. 

Huvudorsaken till detta står att finna i delbeslutet. I de förundersökningar som låg till grund 

för ansökan var uppgifterna angående vatten från bolaget respektive IVLAB inte 

överensstämmande. Koncessionsnämnden ansåg därför att det var svårt att ta beslut i 

vattenfrågan redan i delbeslutet och konstaterade att ytterligare och noggrannare 

undersökningar krävdes. 63 

 

Den 10 januari 1973 inkom en inlaga från bolaget till Koncessionsnämnden med 

fullföljningar av ansökan, inklusive de utredningar av den typ som nämnden uttryckt 

behövdes för fortsatt bearbetning av fallet. Bolaget tycks ha stöttat sig på material från IVL, 

Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) och ÅF i denna inlaga.64 

 
                                                 
60 Materialet till detta kapitel är hämtat från Länsstyrelsen i norrbottens arkiv E6B:58 
61 Då det är bolagets första ansökan krävs tillstånd för den pågående produktionen. 
62 Delbeslut 1972-11-07 sid. 1 
63 Delbeslut 1972-11-07 
64 Dagboksblad samt rapporter som låg i boxen E6B:58 
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Den fortsatta tillståndsprövningsprocessen kungjordes den 25 januari 1973 i Norrbottens-

Kuriren och Norrländska Socialdemokraten. Den 26 mars inkom ytterligare en inlaga med 

kompletteringar till Koncessionsnämnden. I denna tycks de ha stöttat sig på material från IVL 

och SCAs eget forskningslaboratorium.65 Efter att yttranden och ovan nämnda inlaga 

inkommit hölls ett sammanträde i Munksund den 25 april 1973. Detta efterföljdes av ett beslut 

i ärendet den 9 juli 1973.  

 

5.2 Vattenvård 
SCA hade tidigare fått tillstånd av vattendomstolen, giltigt till och med 1972, som gav bolaget 

rätten att avleda sitt industriella avloppsvatten till Yttre Pitfjärden. Detta till den mängd som 

uppkommer vid en produktion av ca 175 000 ton kraftliner per år.66 Såväl Fiskeristyrelsen 

som Pitholms byamän uttryckte i sina yttranden innan det första delbeslutet stor oro över 

fisket och det tillstånd som vattendragen befann sig i. Byamännen uttryckte att ”(…) allt bör 

göras för at utsläppen inte skall ökas vid den planerade produktionsökningen utan hellre 

minskas”.67 Även Naturvårdsverket uttryckte starka åsikter angående vattnet: ”(…) 

Recipientsituationen (ställer) krav på en reduktion av föroreningsbelastningen.”68 Bolaget 

hade vid sammanträdet 1972 redan beviljats statstöd för kondensatbehandling. 

Naturvårdsverket ansåg dock att det skulle behövas ytterligare åtgärder för att minska 

utsläppen och föreslog i sitt utlåtande att bolaget borde förbättra massatvättarna och börja 

använda kemisk fällning av avloppsvattnet.69 

  

5.2.1 Kemisk fällning 

Redan under sammanträdet 1972 togs frågan om kemisk fällning upp. SCA åtog sig i 

samband med detta att utföra en undersökning där de förutsättningslöst skulle utreda 

möjligheterna till kemisk fällning av avloppsvattnet. Vem som kom med idén om en 

undersökning av denna typ framgår dock inte ur det material som funnits att tillgå för denna 

undersökning.70 En kemisk fällningsprocess innebär, i korta ordalag, att kemiska lösningar 

som blandats samman reagerar med varandra. Under reaktionen uppstår en olöslig och en 

löslig substans. Den olösliga är själva fällningen och kan lätt filtreras bort från den lösliga.71 

                                                 
65 Källa: Dagboksbald samt rapporter i boxen. 
66 Delbeslut 1972-11-07 sid.1 
67 Delbeslut 1972-11-07 sid. 11 
68 Delbeslut 1972-11-07 sid. 9 
69 Beslut 1973-07-09 sid.11 
70 Delbeslut 1972-11-07 sid. 5  
71 Nationalencyklopedin (2009a)  
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Denna, vid början av 1970-talet, relativt nya teknik innebar exempelvis att man genom 

kemisk fällning lättare kunde sortera bort vissa farliga kemikalier ur industriellt 

avloppsvatten. Naturvårdsverket var starkt för kemisk fällning och uttryckte detta tydligt 

under sammanträdet 1972:  
 

Bolaget bör vidare nedbringa tvättförlusterna och införa kemisk fällning av avloppsvattnet, 

oavsett om produktionen ökas eller ej.72 

 

Under sammanträdet 1973 framgår att bolaget beslutat att installera utrustning för förbättrad 

tvätt av massan. De var dock inte inställda på kemisk fällning:  
 

bolaget [är] numera […] inställt på att installera utrustning för förbättrad tvättning av 

massan. På detta sätt kan tvättförlusten nedbringas till 10 kg pet ton massa. Vid en sådan 

lösning skulle kemisk fällning inte komma till stånd.73  

 

Naturvårdsverkets respons på detta går också att läsa i sammanträdesprotokollet:  
 

Det är riktigt att satsa på förbättrad tvätt mot bakgrunden av de stora problem som 

uppstod vid försöken med kemisk fällning. Däremot kan naturvårdsverket inte helt släppa 

kravet på kemisk fällning – även om en del av skälen för detta krav bortfaller vid 

förbättrad tvätt.74 

 

Dessa problem med kemisk fällning som bolaget upplevde vid testning av tekniken går att 

läsa om i en av bolaget till Koncessionsnämnden inskickad rapport75, problemen omnämns 

även i det slutgiltiga beslutet76 i frågan.  

 

Resultaten av testerna med kemisk fällning visade på en minskning av BS7 (biokemisk 

syreförbrukning under 7 dagar77) med 30 %. Resultaten var dock otydliga vad gällde 

suspenderade ämnen i vattnet och det framfördes en teori om att halten av dessa delvis 

berodde på sedimenteringsbassängens dimensionering. Bolaget ansåg att deras bassäng var 

olämplig för denna typ av verksamhet och menade att en ny sedimenteringsanläggning skulle 

behöva byggas för att de skulle kunna använda kemisk fällning som rening. Denna nya 

                                                 
72 Delbeslut 1972-11-07 sid. 9-10 
73 Protokoll 1973-05-25 sid. 7 
74 Protokoll 1973-05-25 sid. 7 
75 Aktbilaga 39  
76 Delbeslut 1972-11-07 sid. 5, (sammanfattning från aktbilaga 39) 
77 Söderholm 2005 sid.277 
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sedimenteringsanläggning skulle kosta upp mot 3,4 miljoner att bygga och sedan 1,7 miljoner 

per år att driva. Vidare berättade bolaget att det inte funnit någon säker och etablerad metod 

för bortförande eller förstöring av fällslam. Dessutom konstaterads att en 

slambehandlingsanläggning inte skulle kunna byggas utan att man först genomförde ingående 

studier av processer och apparater. Bolaget konstaterar att:  

 
Man kan hysa berättigade tvivel, om rening av svartluthaltiga avloppsvatten genom 

fällning med aluminiumsulfat kommer att ge ett reningsresultat, som svarar mot de 

mycket höga drift- och installationskostnaderna.78  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att bolaget ansåg att kemisk fällning var såväl dyrt som osäkert 

och därför motsatte sig idén. Naturvårdsverket och hälsovårdsnämnden tyckte dock 

fortfarande att det var en bra idé. Vid slutet av diskussionen om kemisk fällning under 

sammanträdet 1973 gav dock Naturvårdsverket med sig. Det sade att det intressanta är en 

minskning av BS7-värden, inte hur denna minskning skulle gå till:  

 
BS-utsläppet måste begränsas till 5 – 6 ton per dygn för att en förbättring av recipienten 

skall ske. De förslag till åtgärder som bolaget har framfört är ”bra” och bör rimligtvis leda 

till ett bättre resultat än 9 ton BS per dygn. Det lägre resultatet – 5 – 6 – ton kan nås vid 

kemisk fällning av pappersbruksvattnet. (…) Om det går att komma ned till 5 – 6 ton BS 

per dygn (utan fällning) och detta visar sig godtagbart ur recipientsynpunkt, så bortfaller 

motiven för kemisk fällning.79 

 

Under denna period föregick även tester med kemisk fällning på andra håll inom 

pappersindustrin. IVLAB utförde ett eget forskningsprojekt kring ”Kemisk fällning och 

avancerad reningsteknik” så tidigt som budgetåret 1970-71.80 Söderholm skriver i sin 

avhandling hur man vid Värö bruk hade ålagts att bland annat utföra tester med kemisk 

fällning av sitt industriella avloppsvatten i ett beslut från vattendomstolen 1971. Vid Värö 

hade man dock redan tidigare engagerat IVLAB i att utreda frågan kring kemisk fällning. 

Under denna utredning framkom att kemisk fällning av avloppsvatten i syfte att minska 

utsläpp av fasta och slöa föroreningar var en relativt ny teknik inom branschen. Resultaten 

pekade även på att denna teknik inte påvisat någon vidare god effekt på blekeriavloppsvatten 

och kondensat. Vidare konstaterades att driftsenheter endast fanns vid en fullstor anläggning. 

                                                 
78 Beslut 1973-07-09 sid.5 
79 Protokoll 1973-05-25 sid. 12 
80 IVL nytt, Årgång 5, Nr 3 1970, sid. 5 
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Söderholm skriver även att det i en rapport framtagen under skogsindustrins miljövårdsprojekt 

rapporteras att det vid början av 1970-talet endast var några få massafabriker som använde sig 

av kemisk fällning.81 Tydligt är att processen vid tiden för SCAs prövning inte var 

välutvecklad utan fortfarande i ett utvecklingsskede. Att döma av diskussionerna kring 

kemiskfällning under sammanträdet och under processens gång var det främst 

Naturvårdsverket som var drivande i denna fråga. I Koncessionsnämndens resonerande kring 

frågan, som förs i anslutning till beslutet, speglas återigen systemets flexibilitet:  
 

Vad särskilt angår BS-utsläppet anser koncessionsnämnden att en BS7-mängd i 

utgående avloppsvatten som inte överstiger 6 ton/dygn bör eftersträvas med hänsyn till 

recipientförhållandena men att bolaget bör ges tillfälle att undersöka, om härför erforderlig 

reduktion av föroreningsmängden kan åstadkommas utan införande av kemisk fällning av 

avloppsvattnet eller del därav.82  

 

I själva beslutet framgår att bolaget till en början får rätten att släppa ut 9 ton BS per dygn 

men att det skall arbeta tillsammans med Naturvårdsverket och länsstyrelsen för att sluta 

vattensystemet och ”vidta andra till buds stående åtgärder” för att snarast möjligt sänka BS 

värdena till 6 ton/dygn. Om de inte kan komma till en lösning tillsammans kan frågan åter 

igen prövas av Koncessionsnämnden. 83 

 

Under diskussionen kring kemisk fällning dök även idéer kring mikroflotation upp. I 

dagsläget används mikroflotation bland annat för rening vid fordonstvättar. I likhet med 

kemisk fällning involverar mikroflotation tillsatsen av kemikalier i syfte att rena avfall.84 År 

1972 var det dock inte en vanligt förekommande process. Det var hälsovårdsnämnden som 

nämnde tekniken i samband med diskussionen kring kemisk fällning och fick till svar från 

bolaget att:  
 

Mikroflotation är ännu endast en metod på laborationsnivå – inte en teknisk process. En 

sådan icke etablerad teknik ligger helt utom ramen för naturvårdsverkets begäran om 

utredning av kemisk fällning.85  

 

 

                                                 
81 Söderholm 2005 sid.279 
82 Beslut 1973-07-09 sid.14 
83 Beslut 1973-07-09 sid.15 
84 Naturvårdsverket 2005 sid.18  
85 Protokoll 1973-05-25 sid.11 
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5.3 Luftvård 
I diskussionen av luftvårdsfrågan återfinns i detta fall något väldigt intressant. 

Naturvårdsverket tycks ha initierat en teknikutvecklingsprocess på luftvårdsområdet genom 

att föreslå att bolaget skulle genomföra en utredning kring hur svaveldioxid utsläppen från 

sodapannan och svavelväteutsläppen från mesabränneriet skulle kunna sänkas drastiskt. 

Denna del av processen inleddes med följande yrkande i verkets yttrande till nämnden: 
 

Åtgärder som möjliggör en sänkning av svaveldioxidutsläppen från andra källor än 

oljeeldning till i storleksordningen 3 – 4 kg per ton massa, skall företagas på sätt som 

koncessionsnämnden eller naturvårdsverket efter förslag av bolaget bestämmer. 

Utredningen med förslag skall inlämnas senast den 30.6.1974.86 

 

Koncessionsnämnden var positiv till denna idé men ansågs att vissa ändringar av förslaget 

kunde vara såväl intressanta som viktiga: 
 

Utredningen om åtgärder i syfte att sänka svaveldioxidutsläppet från andra källor än 

oljeeldning (villkor 6 i naturvårdsverkets förslag) bör inte i förväg bindas till visst resultat 

utan den bör omfatta de tekniska möjligheterna och kostnaderna vid olika alternativa 

reduceringsnivåer.87 

 

I uppradningen av de villkor Koncessionsnämnden fastställde för verksamheten i delbeslutet 

den 11 juli 1972 går att läsa att: 
 

Bolaget skall låta utarbeta preciserade förslag till åtgärder, ägnade att väsentligt nedbring 

svaveldioxid utsläppen från andra källor än oljeeldning. Redogörelse för förslagen skall 

inges till Koncessionsnämnden senast 30.6.1974. Inom samma tid skall bolaget vidare 

inge utredning rörande möjligheten att sänka svavelväteutsläppet från mesabränneriet. 88 

 

Under det möte som sedan hölls den 25 april 1973 i Munksund togs det upp en diskussion 

kring beslutet. En av Naturvårdsverkets representanter, Bläster, uttalade sig om bolagets SO2 

utsläpp vilket i sin tur satte igång diskussionen. Han sade att:  
 

De ”våldsamma” variationer i utsläppen av SO2 från sodapannan, vilka redovisats som 

månadsmedelvärden, tyder på att dygnsmedelvärdena måste variera ännu mer.89 

                                                 
86 Delbeslut 1972-11-07 sid.10 
87 Delbeslut 1972-11-07 sid.14 
88 Delbeslut 1972-11-07 sid. 17 
89 Protokoll 1973-05-25 sid.14 
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Varpå bolagets disponent, Burstrand, svarade att:  
 

Bolaget har ingen förklaring till dessa variationer. Man vet för lite idag vad som händer i 

en sodapanna. Mätningarna är svåra och kräver stor noggrannhet.90 

 

Efter ett inlägg i diskussionen från hälsovårdsnämnden, som ansåg att mer fokus borde läggas 

på vattnet snarare än luften, uttalade sig direktör Rydin från SCA och sade att:  

 
(…) Problemet är att den ålagda utredningen är (stor). Tiden fram till den 30 juni 1974 

måste anses väl kort. Det vore skäligt att Munksunds pappersbruk inte ålades att lösa 

dessa problem som är gemensamma för hela den svenska sulfatindustrin.91 

 

Bläster svarar på detta att:  

 
Det finns fler industrier som har samma åliggande. I praktiken kommer de grundläggande 

problemen att lösas av industrin i samarbete. Det är dock förståelig om utredningen inte 

hinner bli färdig till den 1 juli 1974.92 

 

Burstrand kommenterade då att:  

 
Utredningen samordnas med det arbete som pågår inom SSVL-projektet93. När detta kan 

bli färdigt är dock inte säkert.94 

 

Senare i diskussionen kommer det fram att SCA har en representant i SSVL-gruppen. Det 

SSVL-projekt som omnämns är troligtvis ”Skogsindustrins miljövårdsprojekt” som pågick 

mellan åren 1970-1973.95 Naturvårdsverkets andra representant, Rydin, berättade sedan att:  

 
Naturvårdsverket har i en skrivelse till industrin avstått från att ge några riktvärden i detta 

avseende. Istället har industrin åtagit sig att genomföra ett forskningsprogram angående 

dessa frågor.96  

                                                 
90 Protokoll 1973-05-25 sid.14 
91 Protokoll 1973-05-25 sid.15 
92 Protokoll 1973-05-25 sid.15 
93 Stiftelsen skogsindustriernas vatten- och luftvård (SSVL) är skogsindustrins gemensamma 
branschorganisation för miljöforskning. Stiftelsen forskning var vid denna tid inriktad mot att främja 
skyddsåtgärder mot skogsindustrins förorening av vatten och luft. 
94 Protokoll 1973-05-25 sid.15 
95 Skogsindustrierna 2009 Miljöprojekt 
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Formuleringen gällande det beslut som tagits i delbeslutet kom sedan att ändras till följd av 

saker som sades under mötet. Naturvårdsverket, Koncessionsnämnden och bolaget kom fram 

till att Naturvårdsverket skulle få rätten att ändra ”deadlinen” ifall det skulle visa sig att de 

resultat som företaget kommit fram till tills den satta tiden inte var meningsfullt. Ordförande 

konstaterade i sin tur att det vore bra med ett slutdatum, dock ett flexibelt sådant i väntan på 

resultaten från SSLV-projektet. Den nya formuleringen av beslutet blev således:  

 
Bolaget skall låta utarbeta preciserade förslag till åtgärder, ägnade att väsentligt 

nedbringa svaveldioxidutsläppen från andra källor än oljeeldning. Redogörelsen för 

förslagen skall – om inte anstående medges av naturvårdsverket – inges till 

koncessionsnämnden senaste den 30 juni 1974. När utredningen föreligger, kommer 

koncessionsnämnden att upptaga frågan till fortsatt prövning.97 

 

5.3 De olika parternas roller och diskussionsdynamiken  
Koncessionsnämnden intog en relativt aktiv roll i denna process. Ledamoten Rahmn tog en 

aktiv del av diskussionen och ställde frågor, så gjorde även till viss del domaren.  

 

Naturvårdsverket kom med uttalanden och råd samt ålades viss beslutanderätt. Det intog även 

en aktiv roll i processen, speciellt under sammanträdena. Det visade även på en stor generell 

kunskap om andra verk och behandlingar. Deras kanske viktigaste bidrag i processen, sett ur 

det perspektiv som utgör ramverken för denna rapport, är deras roll som aktiva initierare till 

en teknikutvecklingsprocess. De initierade en undersökning som smått modifierades och 

beslutades om av nämnden och som slutligen skulle utföras av bolaget/industrin. 

 

Huvuddelen av diskussionen under sammanträdet fördes mellan Naturvårdsverket och 

disponenten Burstrand. Infällningar från de andra remissinstanserna, byamännen och ett 

uttalande från fackföreningsordförande Berglund förekommer.  

 

Diskussionerna under mötet ledde även fram till kompromisser. Som exempel för detta kan 

ses en diskussion där Naturvårdsverket yrkade på en utsläppshalt av 0,5 % av 

linerproduktionen för suspenderade ämnen medan bolaget yrkade på 0,8 %. I slutändan 

                                                                                                                                                         
96 Protokoll 1973-05-25 sid. 14-16 
97 Beslut 1973-07-09 sid. 16-17 
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enades bägge om att 0,7 % vore en godkänd mängd med tillägget att bolaget skulle sträva 

efter att hålla utsläppen nere98, något som betonades i beslutet där 0,7 % slogs fast.99  

 

5.4 Sammanfattande diskussion  
Då kemisk fällning ännu inte var vanligt inom branschen speglar diskussionen under 

tillståndsprövningen, Naturvårdsverkets ställningstagande såväl som Koncessionsnämndens 

beslut, goda förutsättningar för teknikutveckling inom systemet. Systemet skapade 

möjligheter till att utveckla tekniken kring kemisk fällning. En del av processen som ännu 

tydligare visar på teknikspridning är diskussionen kring SO2 utsläppen. Här tas ett stort 

initiativ tänkt att leda till det som i kapitel 3 omnämnts som offensiv teknikutveckling. 

 

Det faktum att microflottation tas upp under diskussionen kring kemisk fällning tyder på ett 

kunskapsspridande klimat inom systemet. Hälsovårdsnämnden hade läst, eller hört talas om, 

denna nya teknik och ville därför ta upp den för diskussion.  

 

Fallet ger också exempel på hur systemet öppnade for kompromisser.  

                                                 
98 Protokoll 1973-05-25 sid.5-6 
99 Beslut 1973-07-09 sid. 15 



 

 29

6. Karlsborgs bruk 1975-1978 100 
Den ansökan som tillståndprövningsprocessen i detta fall grundade sig på rörde Aktiebolaget 

statens skogsindustriers (ASSI) verksamhet vid Karlsborgs sulfatfabrik, pappersbruk och 

sågverk. Bakgrunden till ansökan var en önskan om tillåtelse för befintlig och utökad 

produktion samt för installationen av vissa nya fabriksenheter. Det var brukets första 

koncessionsansökan. 

 

6.1 Processens förfarande  
Processen inleddes med att bolagets ansökan ankom till Koncessionsnämnden den 28 februari 

1975. Ansökan kompletterades sedan den 22 maj 1978 för att stämma överens med bolagets 

byggnadsansökan.101 Den 26 maj 1978 inkom även en särskild hemställan till nämnden där 

bolaget sökte tillstånd enligt miljöskyddslagen att uppföra en ny sodapanna. Denna 

hemställan kom att behandlas separat och beslut i frågan meddelades den 26 september 1978. 

En vecka innan beslutet meddelades hade bolaget inkommit med ytterligare kompletteringar 

där de bland annat sökte tillstånd att påbörja vissa byggnadsarbeten för ett nytt kokeri och ett 

nytt tvätteri. Bolagets ansökan, inklusive hemställan att få påbörja byggnadsarbete, 

kungjordes den 23 september 1978 i Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-

Kuriren.102 

 

Yttranden i ärendet lämnades av Kalix kommun, hälsovårdsnämnden i Kalix kommun, 

länsstyrelsen i Norrbottens län, fiskeriintendenten i övre norra distriktet och statens 

naturvårdsverk. Efter att yttranden inkommit hölls ett sammanträde i Kalix de första två 

dagarna i november 1978. I samband med sammanträdet utförde Koncessionsnämnden en 

besiktning av bland annat industriområdet och bolagets avfallsdeponering.103 

 

Den 7 november 1978 meddelade Koncessionsnämnden ett delbeslut i fallet, vilket berörde 

frågan om att byggnationen av ett kokeri och ett tvätteri. Bolaget, Naturvårdsverket och 

länsstyrelsen hade vid sidan av prövningsprocessen kommit överens om att 

prövningsprocessen skulle gälla hela verksamheten vid sulfatfabriken och pappersbruket.104 

                                                 
100 Materialet till detta kapitel är hämtat från länsstyrelsen i norrbottens arkiv E6B:298 
101 Byggnadsansökningar, enligt byggnadslagen, handläggs av regeringen och ligger utanför det system som 
undersöks i denna rapport.  
102 Beslut sid. 3-4 
103 Beslut sid. 4 
104 Då inga förändringar planerades vid sågverket prövades inte denna enhet.  
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Detta reflekteras i att nämnden sköt upp besluten kring vilka villkor som skulle gälla såväl för 

verksamheten i de anläggningar delbeslutet berörde respektive för sodapannan som det 

beslutats om tidigare det året, dessa angavs först i de slutliga beslutet som meddelades den 13 

december 1978.105 

 

Värt att nämna inför en djupare genomgång av fallet är att medverkande under sammanträdet, 

listade under det sökande bolaget, är två representanter från IVL (Industrins Vatten- och 

Luftvård). IVL var framförallt inblandat i arbetet kring ansökan och genomförde bland annat 

recipientundersökningar, förslag till kontrollprogram vid bruket och kompletterande tekniska 

undersökningar. 

 

6.2 Vattenvård 
Diskussionen kring vattenvårdsfrågorna inleddes med att Naturvårdsverkets representant, 

Bläster, presenterade Naturvårdsverkets yttrande i fallet.106 Ett utdrag ur verkets yttrande ger 

en bra introduktion till den diskussion som sedan fördes kring vattenföroreningar under 

sammanträdet: 

 
Vid bedömningen av en recipients tillstånd kan vanligtvis i stort sett hänsyn tas endast till 

väl kända föroreningar med verkningar som är lätta att påvisa --- syretärning, 

fiberavlagringar, missfärgning av vatten samt smak- och giftpåverkan på fisk. Numera har 

uppmärksamheten kommit att inriktas alltmer på andra mer svårbevisbara långsiktiga 

verkningar till följd av utsläpp av processvatten från massaindustrier. Det kan befaras, att 

vissa svårnedbrytbara substanser i avloppsvattnen kan anrikas i levande organismer, och 

vidare att somliga klorerade ämnen kan ha exempelvis mutagena verkningar. Även om 

dessa befarade verkningar inte kan sägas vara helt styrkta talar starka skäl för att 

reducera bildandet eller utsläppen av sådana ämnen.107 

 

I yttrandet från verket, såväl som från länsstyrelsen, framgår att föroreningssituationen i 

fabrikens recipient var svår.108 Verket beskriver situationen som att det är ”ytterst viktigt, att 

de förorenade utsläppen från bruket begränsas väsentligt”.109 

 

                                                 
105 Beslut sid. 1 
106 Protokoll sid. 3 
107 Beslut sid.36 
108 Beslut sid.32-34, 36 
109 Beslut sid.36 
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Efter det att Bläster gått igenom verkets yttrande fortsatte han med att berätta att det vid en 

fabrik i Norge, i Tofte, kommer att satsas 40 % av den aktiva klormängden som klordioxid i 

det inledande kloreringssteget. Naturvårdsverket yrkade därav på minst 40 % vid 

Karlsborgsbruk för att på så vis uppnå minskningar av såväl färgutsläpp som av klorerade 

substanser. Bläster påpekade att bolaget genom tekniken som skulle användas i Tofte skulle 

kunna uppnå denna procenthalt och att processen sågs som ekonomiskt möjlig och fördelaktig 

i fallet med Tofte. Bläster presenterade ytterligare en möjlig lösning för att uppnå samma 

resultat: att bygga ett syrgasblekeri från allra första början av ombyggnationen.110 Enligt den 

plan som bolaget presenterade i sin ansökan skulle byggnationen ska i två etapper, 

installationen av ett syrgasblekeri var inplanerad först i den andra etappen.111 

 

Bolagets första kommentar på Blästers förslag var att det inte skulle vara meningsfullt att 

satsa mer än 15-20 % som klordioxid med hänsyn till den utrustning som skulle komma att 

användas vid bruket. Det skulle medföra merkostnader upp mot 5 miljoner kronor att 

installera utrustning för ytterligare användning av klordioxid, som sedan skulle kosta i 

omkring 5 miljoner kronor per år att underhålla. Bolaget menade att en lösning med 15-20 % 

klordioxid under etapp 1 som sedan kompletterades med ett syrgasblekeri under etapp 2 skulle 

uppnå samma resultat som den 40 procentiga effekten i Tofte. Naturvårdsverket motstred inte 

detta på en saklig nivå men sade att de ansåg att denna lösning låg för långt in i framtiden.112 

En av bolagets representanter konstaterade att: 

 
I Tofte är det frågan om ett helt annat blekeri. Man har där andra 

inblandningsförhållanden. Här är det fråga om konventionell utrustning. 
 

En av IVL representanterna förklarade sedan vidare att: 

 
I Tofte ville man av vissa anledningar inte införa syrgasblekning. På begäran av företaget 

påvisade då IVL en annan metod som innebar att 40 % av aktiv klormängd satsas som 

klordioxid. Av skäl som får stå för företaget godtogs förslaget med för- och nackdelar. 

 

Det visade sig alltså under mötet att den teknik som Naturvårdsverket föreslog var utvecklad 

av IVL vilket innebar att såväl bolaget som IVL var väl bekanta med den sedan tidigare. 

                                                 
110 Protokoll sid.3 
111 Beslut sid. 3, Protokoll sid.3 
112 Protokoll sid.3 
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6.3 Luftvård 
Diskussionen under sammanträdet kring luftvårdsfrågor grundade sig på en lista med yrkade 

villkor i ärendet som Naturvårdsverket skickat in som en del av sitt yttrande. Bolaget var 

medgivande med vissa undantag beträffande de första tre punkterna.113  

 

Den fjärde punkten berörde utsläpp av svaveldioxid (SO2) från sodapannan såväl som från 

processen i övrigt med undantag för oljesvavel. Naturvårdsverket yrkade på ett utsläpp av 

högst 3 kg SO2 per ton massa. Bolaget å andra sidan yrkade på 5 kg SO2 per ton massa för 

sodapannan ensam. En av de två IVL-representanterna påpekade att detta var ett värde som 

föreskrivits Södra Cell ABs anläggning i Mönsterås. Han poängterade även att utsläppen 

troligtvis skulle uppgå till högst 3-3,5 kg SO2 per ton massa, men att man inte kunde vara 

säker på detta då det var en ny fabrik. På grund av att den var ny kunde man bara göra 

teoretiska beräkningar av utsläppen vilket ledde till att vissa säkerhetsmarginaler blev 

nödvändiga. Inom en treårsperiod ansåg han att man säkert kunde veta hur utsläppen skulle 

komma att se ut.114 I Koncessionsnämndens beslut fastställdes att SO2 utsläppen ej fick 

överskrida 5 kg per ton massa räknat som ett medelvärde över drifttiden per månad.115 

 

De nästkommande tre punkterna medgavs av bolaget och först vid den åttonde punkten 

uppstod ytterligare en diskussion.116 Naturvårdsverkets yrkande på denna punkt såg ut på 

följande vis: 

 
Sodapannans utrustning för rökgasrening skall bestå av minst tre av varandra oberoende 

sektioner med sådan verkningsgrad, att stoftutsläppet blir högst 205 mg per m3 norm 

torra rökgaser med en sektion ur drift.117  

 

Bläster konstaterade att detta var ett yrkande som var lägre än de då gällande riktlinjerna från 

Naturvårdsverket angående luftutsläpp. Vidare konstaterade han att resultat av denna typ var 

fullt möjligt att uppnå med den tidens moderna teknikstandard. Bolaget var inte positivt 

inställda till detta utan ville att villkoret skulle utformas efter dåvarande riktlinjer. Den som 

                                                 
113 Protokoll sid.4 
114 Protokoll sid.4 
115 Beslut sid.56 
116 Protokoll sid.5 
117 Beslut sid. 38 
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framförde denna åsikt från bolagets sida var en av IVLs representanter. En annan av bolagets 

representanter förklarade därefter att: 

 
Den nya sodapannan har beställts tidigare i år. Specifikationen har varit att 

naturvårdsverkets nuvarande riktlinjer skall kunna hållas. Ifall naturvårdsverkets 

föreslagna villkor föreskrivs uppkommer för bolaget en avbeställningskostnad på 90 milj. 

kronor för sodapannan. Den enda möjligheten att med nu beställda sodapanna innehålla 

det lägre värdet är att minska belastningen vid haveri. Därvid uppkommer emellertid 

produktionsförluster. 118 

 

I Koncessionsnämndens beslut angavs att såväl sodapannan som mesabränneriet skulle 

utrustas med instrument för kontinuerlig kontroll av rökgaserna och att rökgaserna från dessa 

inte fick överskrida 250 mg per m3 torra rökgaser som medelvärde över drifttiden under en 

månad.119 

 

De nästkommande tre yrkandena medgav bolaget. Det tolfte yrkandet rörde klor och 

klordioxid från blekeriet. Naturvårdsverket yrkade på högst 0,2 kg beräknat som klor per ton 

blekt massa. Bolaget var villigt att medge detta för den andra etappen men menade att de 

under den första inte skulle kunna hålla denna gräns utan att utsläppen skulle ligga på 0,36 kg 

pet ton blekt massa. Naturvårdsverket konstaterade att det var godtagbart om deras yrkande 

endast gällde för den andra etappen.120 Denna överenskommelse representeras i nämndens 

beslut där det framgår att gränsen 0,2kg, räknat som klor per ton massa, skulle gälla först efter 

genomförandet av den andra etappen.121 

 

I sammanträdsprotokollet framgår vidare att Lövblad, en av IVL-representanterna, och 

Bläster, Naturvårdsverkets representant, diskuterade SMHI:s ekvation för spridnings-

beräkningar. Mer ingående information om denna diskussion eller om ekvationen i sig finns 

inte nedtecknat.122 

 

 

 

                                                 
118 Protokoll sid.5 
119 Beslut sid.57 
120 Protokoll sid.5 
121 Beslut sid.57 
122 Protokoll sid.6 



 

 34

6.4 De olika parternas roller och diskussionsdynamiken 
Koncessionsnämndes representanter var passiva under sammanträdet, ordföranden inledde 

sammanträdet med att presentera de tidigare domarna som fanns för bruket sedan finns inga 

fler uttalanden eller frågor från honom under sammanträdet. Ledamöterna uttalade sig inte 

heller. 

 

Naturvårdsverkets uttryckte sig flitigt under sammanträdet och deltog aktivt i processen. Det 

var rådgivande såväl som normsättande, det sistnämnda främst genom utsläppsriktlinjer och 

viljan att skärpa dessa. 

 

IVL intog en väldigt aktiv roll under sammanträdet. Det var främst de två IVL-

representanterna som förde bolagets talan. Vidare satt de inne med en stor 

branschöverspännande kunskap och kunde således vid behov ta upp en diskussion med 

Naturvårdsverket. 

 

Under sammanträdet fördes diskussionen främst mellan Bläster från Naturvårdsverket och de 

två IVL-representanterna. En av bolagets civilingenjörer uttryckte sig också flitigt i 

diskussionen. Även andra från bolaget uttryckte sig till och från. En av länsstyrelsens 

representanter uttryckte sig ett antal gånger och fiskeriintendenten uttryckte sig en gång 

angående utsläppen till vatten.  

 

Advokat för bolaget var Per Olof Hemmar. Vid sammanträdets början redogjorde han för 

bolagets yrkanden, vilket låg i linje med hans roll som juridisk företrädare. Under 

fortsättningen av mötet yttrade han sig endast ett fåtal gånger, varav alla var relaterade till de 

mer juridiska aspekterna av processen. 

 

6.5 Sammanfattande diskussion  
En av de absolut intressantaste punkterna från denna process är IVLs aktiva inblandning på 

företagets sida. Denna ledde till en spännande diskussionsdynamik under sammanträdet. 

Förslag från Naturvårdsverket diskuterades noggrant igenom och såväl fördelar som 

nackdelar presenterades. Sammanträdet i sig var tämligen kort, i alla fall att döma av 

protokollets omfattning på sju sidor. Detta kan mycket väl bero på att diskussionerna hölls 

kortfattade och sakliga då bägge parter innehade en stor kunskap om det som diskuteras. 
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Vidare så verkar det som om fler på bolagets sida, utöver IVL-representanterna, innehade en 

stor kunskap om branschen. Ett tecken på detta är kommentaren att Tofte var en helt annan 

typ av bruk än det i Karlsborg. Vart denna kunskap var inhämtad är inte tydligt, den kan 

troligen komma antingen från IVL eller från någon annan branschöverspännande 

organisation, det relevanta är dock att bolagets representanter hade tagit den till sig och 

använde den aktivt under prövningen.  

 

En annan intressant punkt är den del av Naturvårdsverkets yttrande som refererar till nya 

aningar om industriutsläppens påverkan på dess omgivning. I det refererade citatet (se kapitel 

6.2) framgår tydligt vilket läge miljöforskningen rent generellt låg på vid denna tid. Det 

framgår bland annat det fanns en skepticism mot klorblekningen och att man så tidigt som 

1978 hade börjat uppmärksamma dess negativa inverkan på naturen. 

 

Vidare speglas systemets flexibilitet och teknikutvecklings/-spridningspotential i det att 

Naturvårdsverket föreslog en striktare utsläppsfräns för rökgas än den som stod skriven i 

deras riktlinjer då detta var en teknisk möjlighet.  
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7. Munksunds sulfatfabrik och pappersbruk 1980-1983 123 
Föreliggande tillståndsprövningsprocess behandlade Svenska Cellulosa Aktiebolags (SCA) 

verksamhet vid Munksunds sulfatfabrik och pappersbruk. Anledningen till ansökan var en 

önskan om tillåtelse för utökad produktion. Det föreliggande fallet kan i viss mån ses som en 

fortsättning på det koncessionsfall som behandlade bruket år 1972-1973 (se kapitel 5).  

 

7.1 Processens förfarande  
Ansökan i fallet inkom till Koncessionsnämnden den 10 november 1980. Efter att 

kompletteringar inkommit den 12 februari 1982 och den 20 april 1982 kom processen igång 

på allvar. Ansökan kungjordes den 16 juni 1982 i Norrbottens-Kuriren, Norrländska 

Socialdemokraten och Piteå Tidningen. 

 

Koncessionsnämnden hemställde om yttrande från Statens naturvårdsverk, länsstyrelsen i 

Norrbottens län och hälsovårdsnämnden i Piteå kommun. Nämnden beredde även tillfälle för 

Fiskeristyrelsen, kommunalstyrelsen i Piteå kommun och Socialstyrelsen att yttra sig. Vidare 

bereddes Norrbottens skärgårdsfisskares förening, Pite Havsbad AB, Aktiebolaget Statens 

Skogsindustrier (ASSI), Pitholms Byamän, Bengt Nilsson, Ingenjör (Markägare), Svenska 

industritjänstemannaförbundet, Svenska arbetsledarförbundet och Pappers avd. 158 

Munksund tillfälle att yttra sig. 

 

När yttranden och erinringsskrifter väl inkommit hade följande uttryckt sin åsikt i fallet: 

Hälsovårdsnämnden i Piteå kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott, länsstyrelsen i 

Norrbottens län, Statens naturvårdsverk, Socialstyrelsen, Norrbottens Skärgårdsfiskares 

Förbund (piteåsektionen), Pitholms byamän, Bengt Vikström i Piteå, Delmar Dahlberg m.fl. 

markägare, fritidshusägare, naturvårdare och fiskare vid och omkring Vargödraget, Svenska 

Industritjänstemannaförbundet (Klubb munksund) och Svenska Arbetsledarförbundet (Krets 

910). Värt att notera är allmänhetens och fackens inblandning i fallet. Vad gäller allmänheten 

så rörde det sig totalt om 93 individer och en förening med 53 medlemmar, det vill säga 146 

personer. 

 

Sammanträde hölls i Munksund den 11-12 oktober 1982. I samband med detta besiktigade 

Koncessionsnämnden bolagets anläggningar i Munksund, Vargödraget och Pite havsbad. Vid 
                                                 
123 Kapitlet baseras på material från riksarkivet i Arninge, EI:894-895 
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sammanträdet konstaterades att ett yttrande från Fiskeristyrelsen var önskvärt. Yttrande 

efterfrågades den 13 oktober 1982 och besvarades med en inlaga från fiskeriintendenten. 

Ytterligare inlagor som inkom efter sammanträdet var skrivna av Norrbottens läns 

Naturvårdsförbund, länsstyrelsen, Pitholmsbyamän och markägare m.fl. vid Vargödraget samt 

ASSI. Beslut i fallet togs den 3 juni 1983. 

 

Fallet kan delas in i två huvudlinjer. Den ena av dessa berörde möjligheten till ett gemensamt 

avlopp för SCA, ASSI och kommunen. Den andra berörde industrins påverkan på badvattnet 

och turismen i regionen. Det är således inte överraskande att såväl ASSI som Pite havsbad 

och en stor del av allmänheten uttryckte sig i fallet. 

 

Under processen förekom ett antal konsultrapporter. Bolaget presenterade en rapport 

angående förslag till dimensionering och utformning av en luftad biologisk dam som var 

framtagen av Industrins processkonsult AB. Byggnadskostnader för och kortfattad 

beskrivning av dammen i fråga presenterades i en rapport från Bloco Blomgren & CO 

Ingenjörsfirma AB. Bolaget presenterade även en rapport från IVL som behandlade möjliga 

effekter i Vargödraget av en ökad närsalttillförsel och en rapport från IVLAB som behandlade 

jämförande analyser av BOD7 och COD. Vidare hade SMHI utfört Strömundersökningar i 

Yttre fjärden och Rejlers konsulterande ingenjörer hade gjort en kostnadssammanställning för 

avloppsvattenpumpstationer. 

 

7.2 Vattenvård 
Vid en återblick på miljöskyddsutvecklingen vid munksundsanläggningen sedan början av 

1970-talet måste Koncessionsnämnden tyvärr konstatera att förvånansvärt litet har 

åstadkommits för att begränsa vattenföroreningsutsläppen från anläggningen till nivåer 

som kan anses godtagbara från tillåtlighetssynpunkter.124 

 

7.2.1 BS dispyt 

Citatet ovan är hämtat från Koncessionsnämndens övervägande i föreliggande fall. Det 

refererar till det faktum att nämnden i beslutet för bolagets fall 1972-1973 fastslagit att det 

från bruket utgående avloppsvattnet inte fick innehålla mer än 6 ton BS per dygn. I beslutet 

framgick även att bolaget fick släppa ut 9 ton BS per dygn medan de arbetade med att minska 

utsläppen. Detta var dock tänkt som en kortvarig lösning och den nya gränsen skulle uppnås 

                                                 
124 Beslut sid. 113 (KNs övervägande) 
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snarast möjligt. I ansökan som låg till grunden för föreliggande tillståndsprocessen framgick 

dock tydligt att bolaget fortfarande har ett utsläpp som låg på en BS7 på ca kring 9 ton/dygn. I 

den nya ansökan efterfrågade bolaget ett fastslaget månadsvärde som motsvarade 9ton/dygn, 

det hade alltså inte närmat sig den sänkning till 6 ton/dygn som efterfrågats 1972.   

 

I nämndens reflektion över föreliggande fall står följande skrivet:  

 
Koncessionsnämnden finner det ganska märkligt att inte remissmyndigheterna med 

större kraft framhållit det anmärkningsvärda i att bolaget först nu – efter regeringsbeslutet 

i byggnadslagsärendet och efter koncessionsnämndens remissvar i samma ärende – 

förklarat sig berett att vidta bl.a. de åtgärder som omnämndes i 1973 års beslut för att 

begränsa BS-utsläppet till det i samma beslut angivna utsläppsvärdet om 6 ton/dygn.125 

 

Vidare konstaterade nämnden att: 
 

Bolaget nu utan dröjsmål bör vidta de åtgärder och försiktighetsmått som erfordras för att 

begränsa utsläppet av syreförbrukande substans till en mängd per dygn som är likvärdig 

med de 6 t BS7/d som angivits i 1973 års beslut och som enligt bolagets redovisning 

svarar mot 18 t COD/d. Några tekniska hinder för att åstadkomma en sådan begränsning 

föreligger ej. Angivet utsläppsvärde avser medeltal för månad och bör gälla som 

gränsvärde senast om två år räknat från dagen för detta beslut. (…) Om gränsvärde 

överskrids riskerar bolaget att drabbas av påföljder.126 

 

7.2.2 Det gemensamma avloppet 

Som nämnts ovan kretsade en av de stora vattenvårdsfrågorna i föreliggande fall kring idén att 

ha ett gemensamt avlopp för SCA, ASSI och kommunen. Diskussionen om det gemensamma 

avloppet kom att centreras kring frågan om interna eller externa reningsåtgärder för 

avloppsvatten borde förespråkas, det vill säga lösningar inom industrin som släpper ut eller 

utanför industrin. Kommunen och länsstyrelsen ställde sig positiva till den gemensamma, 

externa, lösningen, medan bolagen och även i viss mån Naturvårdsverket ställt sig negativa 

till idén. ASSIs representant vid sammanträdet sammanträde påpekade att: ”ASSI och SCA är 

mycket stora industrier och bör var för sig kunna klara av de miljökrav som ställs”. Han 

förespråkade således en intern lösning.127 

                                                 
125 Beslut sig. 114 
126 Beslut sig. 114 
127 Protokoll sid. 15 
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De som var kritiska till den gemensamma lösningen menade att den skulle leda till negativa 

miljöeffekter i den recipient som skulle få motta allt avloppsvatten. Recipienten hade tidigare 

mottagit avlopp från den ena industrin och kommunen medan den andra industrin lett sitt 

avlopp till en annan recipient. Ytterligare kritik mot idén var av ekonomisk natur. Det ansågs 

vara en dyr lösning, främst på grund av de transportsträckor som krävdes för att få allt avfall 

till den centrala dammen. Detta uttrycktes tydligt under sammanträdet av en representant från 

facket, han konstaterade att: ”Det borde finnas förnuftigare lösningar än att i en anläggning i 

Vargödraget lägga ned nästan halva industriinvesteringskostnaden i en transportapparat.” 128 

 

När nämnden i sitt beslut meddelade att det inte skulle krävas en gemensam lösning 

motiverade den detta med att idén av ”miljömässiga och ekonomiska skäl ej kan anses som en 

given lösning för att föredra framför andra åtgärder som vidtas inom de båda 

industrianläggningarna och vid kommunens reningsverk”. Vidare konstaterade nämnden att 

tekniken heller inte utgjorde en överlägsen teknik mot dem som kunde användas internt inom 

industrin och att ”externa skyddsåtgärder ej bör föreskrivas, om från tillåtlighetspunkt 

erforderliga begränsningar av föroreningsutsläpp m.m. kan åstadkommas genom interna 

åtgärder.” 129 

 

7.2.3 Badvattensdilemma 

Piteå är i mångt och mycket en turiststad under sommarmånaderna med havsbadet som stor 

turistattraktion. Som nämnts ovan handlade en del av vattenvårdsfrågorna i fallet om 

badvatten och bakterier. Nedan återges ett citat som tydligt förklarar grunden till dilemmat. 

Citatet är hämtat från ett uttalande av bolagets driftchefs under sammanträdet.  

 
Denna industri har sedan länge haft bakterieproblem. På 1960-talet kunde man bemästra 

de svårigheter som uppträdde i pappersbruk. (…) (Man kunde) använda ganska kraftiga 

gifter som tog död på dessa bakterier, men sedan kom en mer restriktiv hållning till att 

använda dessa gifter och man förutsåg stora problem inom pappersbruken. Men 

samtidigt kom skärpningar på utsläpp av t ex COD som gjorde att man slöt systemen i 

pappersbruken. Då steg temperaturen och bakterierna kunde inte tillväxa på samma sätt. 

Idag är de inte något stort tekniskt problem. (…) Att diskussionen om bakterieförekomst 

kom upp beror på att kommunen i slutet av 1970-talet vid mätningar i havsbadet kunde 

                                                 
128 Protokoll sid. 17 
129 Beslut sid.108-109 
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konstatera förhöjda halter som vid vissa tillfällen gjorde vatten mindre tjänligt som 

badvatten.130 

 

Hälsovårdschefen, en av hälsovårdsnämndens representanter under sammanträdet, beskrev 

vidare en del av de problem som förekommit och presenterade en lösning man arbetat på 

inom hälsovårdsnämnden: 

 
Vattenkvaliteten i området har sedan 1977 varit av varierande beskaffenhet. Nämnda år 

var badvattnet tidvis dåligt och hälsovårdsnämnden övervägde att stänga badet. 

Förhållandena har gett rubriker både i lokal press och i rikspress. Undersökningar 

startade i början av 1970-talet och har sedan dess pågått. Innevarande sommar har den 

bakteriologiska beskaffenheten på badvattnet i Pite älv och dess mynningsområde 

studerats. Bolaget har åren 1981 och 1982 pastöriserat utgående avloppsvatten från 

renseriet. Man kan allmänt konstatera att badvattnenkvaliteten i havsbadsområdet 

förbättrats.131 
 

Också en representant från Socialstyrelsen närvarade vid sammanträdet och bidrog kortfattat 

till diskussionen. Hennes roll var främst att presentera möjliga hälsorisker vid badande i 

vattnet i fråga. Hon konstaterade att det pågick forskning kring klebsiellabakterier (den typ av 

bakterier som man främst haft problem med i det aktuella badvattnet) i Finland men inte i 

Sverige.132  

 

Nämndens beslut i frågan fastställde att bolaget under badsäsongen, den 20 juni till 20 

augusti, skulle begränsa utsläppen av termostabila coliforma bakterier så att de inte översteg 

gränsen 1 000 st/ml. Vidare fastslogs att om hälsovårdsnämnden förlängde den period då 

kommunen under badsäsongen skulle klorera sitt avloppsvatten så skulle bolagets 

pastöriseringsperiod förlängas så att den motsvarade kommunens.133 

 

7.2.4 Diskussion kring biokemisk syreförbrukning och kemisk syreförbrukning 

Biokemisk syreförbrukning (BOD) och kemisk syreförbrukning(COD) är båda två metoder 

för att mäta förekomsten av organiskt material i vatten och därigenom mäta hur rent vatten är. 

För att mäta BOD innesluts ett vattenprov i ett kärl under en period. Innan inneslutningen 

                                                 
130 Protokoll sid. 5 
131 Protokoll sid.11 
132 Protokoll sid. 10 
133 Beslut sid. 119 
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mäts syremängden i vattnet, detta upprepas sedan efter perioden när kärlet öppnas igen. 

Genom denna typ av undersökning går det att se hur mycket syre som förbrukats genom 

oxidation av biologiska ämnen inne i kärlet, och därav mäta de organiska föroreningarna i 

vattnet.134 Denna mätteknik förekom tidigare ofta inom pappers- och massaindustrin, 

mätningarna gjordes ofta över 7 dygn och det värde man fick fram kallades BS7. Metoden har 

dock ansetts mindre effektiv då resultatet kan bli missvisande om bakteriedödande kemikalier 

ingår i föroreningen.135 Kemisk syreförbrukning anses idag vara den säkrare mätmetoden. 

Den grundar sig i att ett oxidationsmedel tillsätts i vattenprovet som ska testas. När detta sker 

oxideras de organiska ämnena under kontrollerade former. Ibland förekommer mätningar med 

bägge metoderna där man jämför resultaten för att se om giftiga ämnen förekommer i det 

testade vattnet. 136 

 

Under föreliggande tillståndsprövning uppstod en diskussion om vilken mätmetod som borde 

användas vid bruket och vilken typ av värden som borde användas som riktvärden. Det tycks 

ha rått konsensus kring åsikten att COD vore den bästa mätmetoden för bruket och dess 

omgivning. Det föreslogs att villkorsvärden borde anges i COD och att detta borde 

kombineras med ett observationsvärde i BOD7. En av Naturvårdsverkets representanter 

förklarade varför de ansåg det vara viktigt att utföra BS7 mätningar vid bruket: 

 
Skälet till att naturvårdsverket vill ha kvar BS7 som en observationsparameter är att 

skogsindustrin svarar för 90 à 95 % av landets totala utsläpp av BS7. Det är en 

parameter som anses väsentlig på t ex kommunalt reningsverk och det kan kanske anses 

stötande att avskaffa parametern för skogsindustrin.137 

 

Vidare påpekades under sammanträdet att BS7 fortfarande var av större betydelse än COD 

mätningar i vissa fall beroende på recipienten, speciellt i fall där syrebrist i recipienten kunde 

misstänkas. Koncessionsnämnden kommenterade detta genom att säga att den inte var bunden 

i frågan utan avgjorde varje fall på individuell basis genom att bedöma industrin såväl som 

recipienten. I beslutet förklarade nämnden att då relationen mellan BOD och COD inte var 

helt kartlagd och utredd borde bägge typer av mätning användas. De fastslog ett gränsvärde 

för COD och beslutade att ett BOD riktvärde skulle skrivas in i brukets kontrollprogram. 

 
                                                 
134 Nationalencyklopedin (2009b) 
135 Nationalencyklopedin (2009b) 
136 Nationalencyklopedin (2009c) 
137 Protokoll sid. 20 
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7.2.5 Innebörden av riktvärde respektive gränsvärde 

Under tillståndsprocessen framkom att bolagets och Naturvårdsverkets åsikter tydligt skiljde 

sig åt när det kom till vad ett riktvärde respektive ett gränsvärde var och vilka värden som 

borde fastslås för bolagets COD utsläpp till vatten. Bolaget konstaterade under sammanträdet 

att: 
 

Naturvårdsverket anger inte i sitt yttrande någon definition på riktvärde och gränsvärde. 

Av de uttalanden som förekommit har bolaget emellertid uppfattat att man med dessa 

storheter avser följande. Riktvärden är sådana utsläppsvärden eller föroreningshalter i 

omgivningen som normalt bör kunna klaras. De bör utgöra en målsättning för 

verksamheten. Frågan om mätmetoder och provtagningsstrategier är av något mindre 

betydelse för riktvärdena. Bolaget har uppfattat att gränsvärdena är sådana 

utsläppsvärden eller föroreningshalter i omgivningen som inte bör överskridas. Ett 

överskridande kan komma att innebära åtal och/eller miljöskyddsavgift. För dessa värden 

blir frågan om mätmetod och provtagningsstrategi av stor betydelse.138  

 

Vidare informerade bolagets direktör, Burstrand, om en undersökning SCA gjort på data som 

samlats in från ett antal länsstyrelser och COD-värden som uppmätts under perioden 1979-

1981 från andra bruk. 

 
För att testa utfallet av dessa gränser har bolaget samlat in data från ett antal 

länsstyrelser och COD-utsläpp från diverse fabriker avseende åren 1979-1981. I dessa 

data har bolaget i princip räknat fram ett riktvärde och lagt in gränser (…). Med ett 

gränsvärde på 22,5 t har över en treårsperiod utsläpp räknat som månadsmeldevärde i 

30 fall överskridits. Det innebär alltså att dessa elva fabriker i 30 fall löpt risk för påföljd. 

Med bolagets förslag till gränsvärde motsvarande 25 t/d skulle gränsvärdet fortfarande ha 

överskridits i tolv fall, dvs i genomsnitt mer än en gång per fabrik. Med hänvisning till 

detta material anser bolaget att gränsen 22,5t är för hård och yrkar att gränsen bestäms 

till 25 t/d.139 

 

En av en av Naturvårdsverkets representanter förklarade att: 
 

Det är osäkert om bolaget och naturvårdsverket är ense om vad riktvärde är. Med 

riktvärde menar Naturvårdsverket ett värde som skall hållas, men ett överskridande 

föranleder normalt ingen polisiär åtgärd utan det åligger bolaget, eventuellt i samarbete 

                                                 
138 Protokoll sid. 22 
139 Protokoll sid. 23 
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med länsstyrelsen, att vidtaga sådana åtgärder att riktvärdena underskrids. Gränsvärdet 

har tillkommit för att man inte bara skall syssla med åtalsfrågor och skall ligga så pass 

högt att det inte bör överskridas vid en välskött fabrik. Om man går med på bolagets 

förslag är gränsvärdet i stort sett ganska meningslöst. Bolaget menar ju i princip att det 

skall ligga så pass högt att det endast i enstaka undantagsfall överskrids. 

naturvårdsverket har satt gränsvärdet 25% över riktvärdet och anser att det är en 

förhållandevis rimlig marginal.140 

 

Den stora skillnaden i bolagets och Naturvårdsverkets tolkningar tycks ha bestått i att bolaget 

såg värdet som en rekommendation som borde hållas medan verket såg det som en gräns som 

skulle hållas, och i att man var oense om vid vilket värde gränsen borde dras. Bolaget fortsatte 

diskussionen: 

 
Det material bolaget tagit fram belyser verkligheten. Om man accepterar 25 t-gränsen 

som bolaget föreslår är det ingalunda så som naturvårdsverket hävdar att man aldrig 

kommer i kontakt med den gränsen. Materialet visar de facto att fabrikerna i tolv fall skulle 

ha överskridit detta gränsvärde.141 

 

Naturvårdsverket konstaterade följande: 
 

Åtal är mycket sällan förekommande för för stora utsläpp från massa industrin, vilket i 

några fall gjort att man inte brytt sig så mycket om ifall man överskridit villkoren en och 

annan gång. Man har inte vidtagit några verkligt kraftfulla åtgärder för att komma ned. 

Innebörden av den nya lagstiftningen är ju också att det skett en allmän skärpning när det 

gäller utsläpp.142 

 

Ordföranden konstaterade att: 
 

Om riktvärdet 18 t överskrids skall enligt naturvårdsverket åtgärder vidtagas för att 

komma ned till det. Med den utgångspunkten anser naturvårdsverket att 22,5 t är väl 

tilltaget.143 

 

                                                 
140 Protokoll sid. 23 
141 Protokoll sid. 23 
142 Protokoll sid. 23 
     Den påtalade skärpningen av miljölagstiftningen refererar till Miljöskyddsförordning som 1981 
     kompletterade Miljöskyddslagen. Förordningen såväl preciserade som utökade vissa delar av lagen.  
     Källa: KM Lab (1991) Utsläppskontroll vatten sid. 1 
143 Protokoll sid. 23 
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Diskussionen avrundades med att bolaget konstaterade att de ansåg att utrymmet mellan rikt- 

och gränsvärden var för tätt och att det inte reflekterade hur det egentligen såg ut i industrin. I 

beslutet fastställdes att ett gränsvärde om 18 ton per dygn som månadsmedelvärde skulle gälla 

efter den 1 juli 1985, fram till dess gällde värdet 27 ton per dygn som månadsmedelvärde. I 

beslutet konstaterade Koncessionsnämnden att det inte förelåg några tekniska hinder för en 

sådan minskning.144 

 

7.3 Luftvård 
Föreliggande fall fokuserade huvudsakligen på vattenvårdsfrågor. Luftvård utgjorde endast en 

liten del av processen. Under sammanträdandet framkom att Naturvårdsverket och bolaget i 

överlag var överens om vilka gränser som borde gälla beträffande luftutsläpp. Gränserna 

presenterades i ett yttrande insänt av Naturvårdsverket. Bolaget ansåg dock att de gränsvärden 

som diskuterats var nog och hade inte tänkt sig någon ny form av så kallad destruktion för av 

sina utsläpp av SO2 och illa luktande gaser. Naturvårdsverket å sin sida menade att de 

diskuterade gränsvärdena skulle ses som ett delmål och att man i framtiden skulle kunna göra 

ytterligare sänkningar genom att använda just nya destruktionstekniker. En av verkets 

representanter konstaterade att: ”gränsen 5 kg SO2/t massa är egentligen endast ett steg för att 

komma ned till ännu lägre värden. Det gäller att få fram en bra teknik för att destruera dessa 

illaluktande ämnen”. 145 
 

Naturvårdsverket informerade också att man vid verket höll på att skriva om riktlinjerna för 

stoftutsläpp till luft då de gärna vill se att alla sulfatfabriker fick uniformt skrivna riktlinjer. 

De nya riktlinjerna skulle komma att innehålla ett besiktningsvärde, ett månadsmedelvärde 

och ett takvärde som inte skulle få överskridas. Detta var något som togs emot positivt av 

länsstyrelsen som menade att det alltid brukade bli diskussioner mellan länsstyrelsen och 

bolag vid besiktningar. Dessa diskussioner handlade om ifall det uppmäta värdet var godkänt 

eller ej och härrörde från en otydlighet om hur stor del av ett månadsmedelvärde som ett 

besiktningsvärde borde motsvara.146 

 

                                                 
144 Beslut sid. 114, 118 
145 Protokoll sid. 24-25, Beslut sid.80-81 
146 Protokoll sid. 25-26 
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I koncessionsnämndes beslut reflekterades inte vidare över luftvårdsfrågan och stommen av 

de krav för utsläpp till luft som fastställdes utgjordes av de krav som Naturvårdsverket 

rekommenderat i sitt yttrande.147  

 

 

7.4 Buller 
Redan under tidigare processer hade fabrikens ljudnivå och närhet till bostäder diskuterats. De 

gränser för buller som Naturvårdsverket föreslog var i grund och botten de samma som 

Koncessionsnämnden bestämt under den tidigare prövningen år 1972-1973 (se kapitel 5). Vid 

tiden för föreliggande fall levde bolaget ännu inte upp till dessa gränser.  

 

Vid bolagets genomgång av bullerfrågan under sammanträdet konstaterade disponenten 

Norberg att åtgärder borde vara möjliga att göra med hjälp av ”dagens teknik”. 

Naturvårdsverket konstaterade sedan att de åtaganden som bolaget var villiga att göra i 

överlag stämde överens med de åtgärder som önskades av Naturvårdsverket. Det fanns dock 

en skillnad i parternas åsikter. Denna låg i att bolaget talade om målsättningar medan verket 

talade om riktvärden. När en av Naturvårdsverkets representanter frågade om det var en stor 

skillnad för bolaget om man angav ett riktvärde eller en målsättning menade bolagets advokat 

Vasseur att eftersom verket tycktes ta väldigt hårt på uttrycket riktvärde så var det en viktig 

skillnad. Vidare uttalade han sig och sade att det vid många fabriker förekom högre 

ljudvärden än vid munksundsbruk och att detta var något som accepterades. Han nämnde även 

att det i vissa fall förekom att koncessionsbeslut för bullernivåer ändrats efter ett tag, att den 

godkända ljudnivån höjts då det visat sig att det inte varit möjligt att uppnå de låga gränser 

som först fastslagits. Det finns inga indikationer i sammanträdesprotokollet på vart Vasseur 

hade inhämtat denna information. Då han tidigare varit advokat åt andra bolag under 

koncessionsprövningar kan det tänkas att hans kunskap är inhämtad från tidigare fall han 

arbetat med. Naturvårdsverkets respons på advokatens kommentar blev följande: 

 
Munksund bullrar naturligtvis i princip inte mer än vad sulfatfabriker brukar göra, men 

bostäderna ligger här närmare fabriken än brukligt. Om det visar sig att bolaget inte kan 

sänka värdena enligt givna normer måste bolaget överväga att utrymma de närmast 

belägna bostäderna som tillhör bolaget.148   

                                                 
147 Beslut sid. 81 
148 Protokoll sid. 26-27 
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Vasseur konstaterade att det vore bra att arbeta för att sänka ljudnivåerna men att det i vissa 

fall inte går på grund av tekniska orsaker. En av Naturvårdsverkets representanter svarade att 

han överhuvudtaget inte trodde att bolaget skulle kunna nå det föreslagna riktvärdet på 50 

dB(A) nattetid så länge de inte löste in all närliggande bostadsbebyggelse. Direktören 

Burstrand sade att bolaget hade övervägt detta och att det inte var främmande för möjligheten. 

Vidare konstaterade han att om detta blev en aktuell lösning ville han gärna se att det inte blev 

en unik företeelse för bolaget utan att det även kunde gälla för andra fabriker i samma 

situation.149 

 

I beslutet fastställdes att godkänt värde för buller var 50 dB(A) nattetid (klockan 22-07), 55 

dB(A) kvällstid (klockan 18-22) och 60 dB(A) dagtid (klockan 07-18). Dessa gränser trädde i 

kraft den 1 januari 1987, ett datum som gav bolaget tid att vidta åtgärder. 150 

 

7.5 De olika parternas roller och diskussionsdynamiken 
Koncessionsnämndens roll i föreliggande fall var tämligen passiv. Endast ordförande ställde 

ett fåtal frågor och gjorde några uttalanden. De andra representanterna deltog inte aktivt i 

diskussionen under sammanträdet. 

 

Naturvårdsverkets roll var främst rådgivande. Det kom med utlåtanden och diskuterade 

riktvärden. Det framgår tydligt att verket hade en branschöverspännande kunskap och 

inflytande då det talade om dess arbete med att standardisera riktvärden för utsläpp till luft 

inom pappers- och massaindustrin. Ytterligare något som tyder på branschöverspännande 

kunskap är Naturvårdsverkets kommentar angående buller. De konstaterade att fabriken i sig 

inte bullrade mer än andra fabriker utan att bullerproblemet snarare låg i fabrikens geografiska 

läge än i dess teknik. 

 

Under sammanträdets början gjordes alla röster hörda, nästintill alla närvarande tycks ha 

uttryckt sin åsikt och ingen part dominerade diskussionen. Mot slutet av den första dagen 

började dock Naturvårdsverket och bolaget att inta en allt mer dominant roll. 

                                                                                                                                                         
     Det bör här nämnas att bolaget ägde den bostadsbebyggelse som låg närmast fabriken.  
149 Protokoll sid. 26-27 
150 Beslut sid. 120-121 
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Hälsovårdsnämnden och länsstyrelsen fortsatte dock att delta aktivt. De andra inflikade 

kommentarer till och från men fick en mer perifer roll. 

 

Bolagets talan fördes främst av dess direktör, Burstrand. Bolagets advokat, Vasseur, intog 

endast rollen av ett juridiskt ombud under sammanträdet. Han uttalade sig endast i frågor 

kopplade till juridiska aspekter, så som exempelvis yrkanden. Han uttryckte inga egna åsikter 

och kommenterade inte de andra parterna. Ur diskussionen under sammanträdet framgår det 

att Vasseur hade tidigare erfarenheter vad gäller koncessionsprövningar. Detta tydliggjordes 

genom hans kommentar att Naturvårdsverket i andra fall accepterat högre bullernivåer än vad 

som förekom vid munksunds fabrik och att bullergränser ibland höjts då det visat sig att det 

var svåra att leva upp till. Vasseur presenterade inte några tydliga fakta för att så skulle vara 

fallet, men det faktum att Naturvårdsverket inte argumenterade mot eller sade att så inte var 

fallet indikerar att det var korrekt information han innehade.  

 

7.6 Sammanfattande diskussion  
 I föreliggande fall framkommer tydligt att det tidiga systemet för miljöskydd var flexibelt. 

Naturvårdsverket krävde extra hårda gränser för bullernivån då bolaget låg nära 

bostadsbebyggelse och det fanns utrymme i lagstiftningen att driva igenom denna striktare 

linje. Det framgår också tydligt av fallet att även om systemet var flexibelt var det inte 

tandlöst. Koncessionsnämnden skrev tydligt i sitt beslut att bolaget riskerade påföljder om det 

inte genast såg till att minska sina BS utsläpp. Naturvårdsverket berättade även under 

sammanträdet om möjliga påföljder vid överskridanden av tillåtna värden.  

 

Diskussionen kring BOD- och COD-värden visar på en annan tendens i systemet: viljan att 

pröva, och acceptans för, nya metoder och teknik. Detta kan ses som elementärt för 

teknikutveckling.  

 

SCAs undersökning av COD-utsläpp visar på att en slags samförståndsanda rådde inom 

branschen. Bolaget har fått ta del av information från andra bolag om deras fabrikers utsläpp, 

information som tydligt visade på att flertalet av bolagen som undersökts brutit mot 

Koncessionsnämndens beslut på vissa punkter.  
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Vidare tyder det krav som Koncessionsnämnden ställde för bakterierna i avloppsvattnet på att 

Koncessionsnämnden kände sig trygga att delegera till kontrollmyndigheterna inom systemet 

och att de hade förtroende för hälsovårdsnämndens, den nämnd som de delegerade till, 

kompetens. 
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8. Norrsundets bruk 1981-1987151 
Föreliggande tillståndsprövningsprocess behandlar Norrsundets bruk, Gävle kommun. 

Processen pågick mellan 1981 och 1987. Anledningen till ansökan var dels en 

produktionsökning och dels en sammanslagning med verksamheten från en massafabrik i 

Gästrike-Hammarby. Bruket ägdes vid början av processen av flera olika bolag, Det fanns två 

enheter inom bruket, Norrsundets såg respektive Norrsundets sulfatfabrik. Mot slutet av 

tillståndsprocessen stod dock Norrsundet Bruk AB som ensam ägare. För den period där det 

förekom två ägare kommer dessa i detta kapitel att refereras till som bolagen. 

 

8.1 Processens förfarande 
Den 20 december 1979 inkom en första ansökan till Koncessionsnämnden. Vid denna 

tidpunkt var Kopparfors Aktiebolag ensam ägare till bruket. I oktober 1980 ingick bolaget ett 

samarbete med ett annat bolag och i samband med detta ändrades planerna för bruket och 

bolagen riktade in sig på en ökad produktion. Detta ledde till att en reviderad ansökan inkom 

till Koncessionsnämnden den 15 januari 1981. Det var nu som tillståndsprövningsprocessen 

kom igång ordentligt. Ansökan kungjordes den 19 maj 1981 i Arbetarbladet och Gefle 

Dagblad.152 

 

Yttranden inkom från hälsovårdsnämnden i Gävle kommun, länsstyrelsen i Gävleborgs län, 

fiskeriintendenten i mellersta distriktet, Socialstyrelsen och Statens naturvårdsverk. 

Erinringsskrifter inkom från Harvikens sommarstugeförening och från sakägare företrädda av 

advokaten Lennart Ljunggren. Sammanträde hölls den 19 augusti 1981 i Norrsundet och i 

samband med detta utförde Koncessionsnämnden en besiktning av bruket. 153 

 

Ett första beslut togs den 7 oktober 1981. I detta sköts ett antal frågor upp i väntan på 

ytterligare utredningar:  
 

Koncessionsnämnden uppskjuter (…) avgörandet av vilka villkor som slutligen skall gälla  

beträffande skyddsåtgärder m m mot dels föroreningsutsläpp till vattenrecipienten från 

blekerierna, dels fosforutsläpp. Det åligger bolaget att för frågornas vidare prövning 

utreda de tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna att genom 

processinterna och/eller externa åtgärder begränsa dels föroreningsutsläppen från 
                                                 
151 Materialet till detta kapitel är hämtat från riksarkivet i Arninge, EI:817-819. 
152 Beslut 1981-10-07 sid.2-3 
153 Beslut 1981-10-07 sid. 2-3 
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blekerierna, dels avgången av fosfor från olika processled. (…) Vid uppläggningen och 

genomförandet av utredningsarbetet skall samråd äga rum med naturvårdsverket och 

länsstyrelsen.154  

 

Utredningarna i fråga skulle vara nämnden till handa senast vid utgången av 1984, ett krav 

som bolaget uppfyllde.155 Under våren 1985 kompletterades utredningarna med ytterligare 

information. En kungörelse över den fortsatta processen gjordes i Gefle Dagblad och 

Arbetarbladet den 25 juni 1985 samt i Norrlandsposten den 30 juni 1985. Yttranden över 

kompletteringarna inkom från Socialstyrelsen, Fiskeristyrelsen, kommunstyrelsen och miljö- 

och hälsoskyddsnämnden i Gävle kommun, länsstyrelsen i Gävleborgs län och Statens 

naturvårdsverk. Erinringsskrifter inkom från Harmånge fiskevårdsområde och Häckelsångs 

bysamfällighet. I yttrandena efterfrågades ytterligare kompletterande material. Samtidigt som 

de nya kompletteringarna lämnades in lämnade bolaget även in en ansökan om tillstånd för 

produktion av lövvedssulfatmassa och ytterligare produktionsökning. Denna nya ansökan 

kungjordes den 4 april 1986 och yttringar anknutna till denna inkom från länsstyrelsen, 

kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gävle kommun, Fiskeristyrelsen och 

Statens naturvårdsverk.156 

 

Sammanträde hölls den 15 maj 1986 i Norrsundet. Beslut togs den 9 december 1986.157 

Beslutet kom sedan att överklagas hos regeringen, som i sin tur meddelade sitt beslut i ärendet 

den 10 december 1987 via Miljö- och Energi departementet. Då denna överklagan ligger 

utanför rapportens fokus behandlas den inte vidare här.158 

 

Bolagens juridiska ombud under processen var advokaten Stig Carlberg, anställd vid Alrutz’ 

Advokatbyrå. Bolaget var även starkt representerat av IVL under processen. En stor del av 

materialet som presenterades i ansökan och kompletteringar, näst intill allt material, var 

framtaget av IVL. Fram mot processens slut köptes IVL upp av ÅF (Ångpanneföreningen), 

vid denna tid tog ÅF-IPK (Ångpanneföreningen – industriprocesskonsulter) över IVLs 

konsult roll i processen. De konsultorienterade organisationerna var aktiva under 

sammanträdena å bolagets sida, först IVL under 1981 års sammanträde och sedan ÅF-IPK 

1986. Miljöforskargruppen AB var även de anställda av bolaget för ett mindre antal rapporter 

                                                 
154 Beslut 1981-10-07 sid. 50 
155 Beslut 1981-10-07 sid. 50 
156 Beslut 1986-12-09 sid. 5-6 
157 Beslut 1986-12-09 sid. 1 
158 Regeringsbeslut 21 1987-12-10 
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och kom att närvara vid sammanträdet 1986 på bolagets sida. En representant från 

Skogsindustriernas Tekniska Forskningsinstitut AB (STFI) satt med på bolagets sida under 

det senare av de två sammanträdena. 

 

I ovanstående beskrivning av tillståndsprövningsprocessen kan tre perioder urskiljas: en 

inledande aktiv period under året 1981, en mer passiv period ca 1982-1984, då bolagen 

arbetade med utredningar av frågor som skjutits upp i beslutet 1981, och slutligen ytterligare 

en aktiv period 1985-1987. Den sista perioden är den som är av störst intresse för denna 

rapport. Därför kommer huvudfokus i detta kapitel att läggas vid denna period. Detta leder till 

att kapitlet får en lite annorlunda disposition än majoriteten av de resterande kapitlen i 

rapporten.  

 

8.2 Den inledande fasen 
Området där bruket var beläget var av stort intresse för ett antal parter. Under de första 

stadierna av tillståndsprövningsprocessen framkom att ett område beläget ca 8 km nordost om 

bruket förklarats som riksintresse för såväl den vetenskapliga som den kulturella naturvården 

och inom området återfanns även två naturreservat. Direkt öster om detta område låg en grupp 

med öar som utgjorde ett tredje naturreservat. Vidare fanns även ett område beläget ca 2 km 

norr om bruket som förklarats som riksintresse ur kulturminnesvårdsynpunkt. Och direkt 

söder om bruket återfanns ett område med stort värde för den vetenskapliga naturvården. 

Utöver dessa områden fanns även speciella intressen för fisket. Vattnet längsmed kusten, i 

närhet till bruket, var av stort intresse för fritidsfisket. Vattnet sydost om bruket var av stort 

länsintresse och här bedrevs även yrkesfiske efter sik och strömming.159  

 

8.2.1 Vattenvårdsfrågor 

Denna tillståndsprövningsprocess var den första för bruket. Verksamheten hade dock tidigare 

prövats vid vattendomstolen och beslut därifrån hade resulterat i att bolaget installerat stora 

pumpar i recipienten för att delvis sprida och delvis späda ut utsläppen från fabriken. Trots 

dessa pumpar och andra föreskrifter från vattendomstolen var inte vattensituationen 

tillfredställande. Socialstyrelsen kommenterade den på följande vis: 
 

Enligt hälsovårdsnämnden har den nuvarande anläggningen inte föranlett något 

ingripande. Utsläppen av filtrerbara ämnen av organisk natur, fosfor och klorerade 

                                                 
159 Beslut 1981-10-07 sid. 31-33 
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ligninföreningar har emellertid varit mycket större än vad som föreskrivits. Därför är 

förhållandena i recipienten utanför Norrsundet mycket otillfredsställande.160  

 

Delar av Fiskeriintendentens yttrande i fallet ger en målande beskrivning av fabrikens 

påverkan på dess omgivande vattendrag: 
 

Till dags dato har fiskarena klagat på mycket stora besvär med föroreningar, som smetat 

fast på redskapen. Vid vissa vindriktningar, framförallt västliga, har föroreningar kunnat 

konstateras långt ut i kustområdet. (…) Området närmast fabriken har varit illaluktande 

och förtjockat av föroreningar, att inte ens vågrörelser kunnat iakttagas i vissa 

vattenområden där.161  

 

Lösningen med pumparna sågs inte som en särskilt bra lösning på utsläppsproblemen och 

under processen eftersöktes andra lösningar. Fokus låg främst på att minska utsläppens storlek 

och att hitta interna lösningar för hantering av utsläppen.  

 

Under processen behandlades utsläppen av fosfor och organisktklor mer ingående. Orsaken 

till att fosforutsläppen behandlades utöver det vanliga var att de vid utbyggnaden skulle 

komma att öka, till skillnad från brukets andra utsläpp. Diskussionerna om klorblekning 

fokuserades på det faktum att man vid tiden för denna prövning hade börjat ifrågasätta de 

effekter som klorblekning hade på miljön.  Naturvårdsverket ville invänta resultaten från 

projektet ”Miljövänlig tillverkning av blektmassa”162 innan de slutliga villkoren för bolaget 

skulle fastställas. Under sammanträdet 1981 uttrycktes detta på följande vis: 
 

Bruksbolagets förslag angående utsläpp till vatten godtas vad gäller villkoren. Dock bör 

föreskrivas att Naturvårdsverket kan återkomma angående villkoren och då även ha 

möjlighet att föreslå nya villkor. Naturvårdsverket vill avvakta projektet ”Miljövänlig 

blekning” för att slutligt ta ställning till de villkor som skall ställas på företaget.163 

 

Med tanke på att ett bolag generellt sett fick behålla de villkor som fastställts i ett beslut under 

en tio års period kan Naturvårdsverkets önskan ses som kontroversiell. Bolagets svar på 

                                                 
160 Beslut 1981-10-07 sid. 30 
161 Beslut 1981-10-07 sid. 31 
162 Beslut 1981-10-07 sid. 36 
163 Protokoll 1981-09-19 sid. 5 
Projektet Miljövänlig tillverkning av blektmassa var ett SSVL- projekt som pågick 1977-81. Rapporten 
publicerades 1982.  
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Naturvårdsverkets yttrande kom i en skrivelse där de kommenterade de olika instansernas 

yttranden: 
 

Naturvårdsverket vitsordar att den reviderade ansökan i stor utsträckning innefattar 

åtaganden att genomföra vattenvårdande åtgärder vid sulfatfabriken, som 

överensstämmer med de krav och synpunkter som Naturvårdsverket tidigare framfört, 

främst genom åtaganden att införa syrgasblekning för hela massaproduktionen. Mot 

denna bakgrund är naturvårdsverkets förslag, att fabrikens ägare skall åläggas att i 

samråd med verket och länsstyrelsen dels vidta ytterligare utsläppsbegränsande interna 

åtgärder, dels tillämpa de erfarenheter och metoder som projektet ”Miljövänlig tillverkning 

av blekt massa” kan komma att redovisa, inte rimlig. (…) Vad som sagts nu utesluter inte 

att fabrikens ägare ställer sig positiv till att framledes inom ramen för myndigheternas 

tillsyns- och rådgivningsverksamhet diskutera och genomföra praktiska förbättringar. – 

Inte heller ter det sig rimligt att Koncessionsnämnden nu skulle meddela endast 

provisoriska villkor för utsläpp till vatten (…).164 

 

Trots bolagets protest formulerade Koncessionsnämnden beslutet på ett sådant sätt att 

villkoren för utsläpp till vatten blev möjliga att ompröva mycket tidigare än inom tio år. 

Nämnden beslutade att vid prövningen av de uppskjutna frågorna även lämna öppet för en 

omprövning av villkoren för vattenutsläpp: 
 

Resultaten av utredningarna jämte förslag till skyddsåtgärder m.m. i förekommande fall 

skall redovisas till koncessionsnämnden senast vid 1984 års utgång. Vid uppläggning och 

genomförande av utredningsarbetet skall samråd äga rum med naturvårdsverket och 

länsstyrelsen. (…) I samband med avgörandet av ärendet i uppskjutna delar kan 

omprövning ske av villkorspunkt 3 nedan [som behandlar utsläpp till vatten].165 

 

Genom detta beslut blev bolagen så illa tvungna att samråda med Naturvårdsverket och 

länsstyrelsen om vilka ytterligare interna åtgärder som skulle kunna tas för att begränsa 

utsläppen. De blev även tvungna att vänta på resultaten från det ovan nämna projektet för att 

se hur dessa skulle kunna påverka villkoren för utsläpp till vatten.  

 

 

 

 

                                                 
164 Beslut 1981-10-07 sid. 41-42 
165 Beslut 1981-10-07 sid. 50 
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8.2.2 Luftvårdsfrågor 

Föreliggande fall är det första av de fall som behandlas i denna rapport där försurning tas upp 

under diskussionen av luftvårdsfrågor.166 Fiskeriintendenten skriver i sitt yttrande att: 
 

Försurningssituationen i allt fler vattendrag har blivit allt mer prekär och kräver 

kostnadskrävande insatser för att stoppas. Mot denna bakgrund är det ur allmän 

fiskerisynpunkt av vikt att SO2-utsläppen reduceras och nedbringas till minsta möjliga.167  

 

Naturvårdsverket uppmärksammade en regeringsproposition som kallade på radikala åtgärder 

av SO2-utsläppen: 
 

Enligt regeringens proposition 1976/77:3 skall radikala åtgärder vidtas för att bringa ned 

utsläppen av svaveldioxid i landet. Bolaget har förbundit sig att begränsa 

processvavelutsläppet till 5 kg SO2 per ton massa, vilket är i enlighet med var som 

numera krävs vid sulfatfabriker.168 

  

Naturvårdsverket diskuterade även införandet av ett förbud att förbränna eldningsolja med 

högre procenthalt svavel än 1 viktprocent. Förbudet infördes genom SFS 1979:627 och kom 

att gälla för Gävleborgs län den 1 oktober 1981. Naturvårdsverket konstaterade att: 
 

Sammantaget med för detta ett framtida utsläpp av svaveldioxid från Norrsundets 

sulfatfabrik av ca 4 – 4,5 ton/dygn, vilket bör jämföras med det nuvarande ca 11 ton/dygn. 

Förhoppningsvis kommer det att ligga i bolagets intresse att vidta sådana 

energibesparande åtgärder eller att i ökad utsträckning använda andra bränslen än olja 

att svavelutsläppet i framtiden blir än lägre.169 

 

Trots att Naturvårdsverket uttryckte förhoppningar om att bruket skulle vilja sänka sina 

svaveldioxidutsläpp ytterligare än de ovan nämnda 5 kg/ton som bolaget förbundigt sig till 

yrkade de inte på någon striktare bestämmelse utan höll sig till 5 kg/ton. I koncessionsbeslutet 

fastslogs att högst 5 kg svaveldioxid per ton producerad massa, exklusive utsläppen från 

eldning med olja, fick släppas ut. Utsläpp från eldning med olja skulle följa de riktlinjer som 

var stadgade för orten.170  

 
                                                 
166 Försurning uppmärksammades för förstagången år 1967 av Svante Odén, professor i marklära vid Sveriges 
lantbruksuniversitet. Källa: Nationalencyklopedin 
167 Beslut 1981-10-07 sid. 31 
168 Beslut 1981-10-07 sid. 38 
169 Beslut 1981-10-07 sid. 38 
170 Beslut 1981-10-07 sid. 52 
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Naturvårdsverket yrkade att sodapannorna och mesabrännerierna skulle utrustas med 

instrument för kontinuerlig registrering av svavelväte och att sodapannorna även skulle 

utrustas för kontinuerlig registrering av svaveldioxid. Koncessionsnämnden biföll detta och 

fastslog att kontinuerlig registrering skulle ske. De skrev dock in i beslutet att 

svavelvätehalten fick registreras med indirekt metod efter länsstyrelsens godkännande. Detta 

tycks grunda sig i ett uttalande från Naturvårdsverkets att man inom projektet Nordmiljö 80 

konstaterat att det var fördelaktigt att registrera koldioxid i sodapannans rökgaser istället för 

halten svavelväte. 171 

 

Klorfrågan berördes även kortfattat under diskussionerna om utsläpp till luft. 

Naturvårdsverket konstaterade att:  
 

Föreslaget villkor för emissioner av klor och klordioxid från blekerierna innebär, att alla 

ventilationsgaser, som innehåller nämnvärda klor eller klordioxid måste renas i 

skrubbrar.172 

 

 

8.3 Den avslutande fasen 
Den senare och avslutande delen av processen inföll under perioden 1985-1987. Som nämnts 

ovan inleddes denna med inlämningar av resultat från utredningar, yttranden och 

kompletteringar. Sammanträdet den 15 maj 1986 lockade ett stort antal deltagare. Orsaken till 

detta tycks vara redovisningarna av och diskussionerna om resultaten från flera storskaliga 

projekt.  

 

Naturvårdsverket hade så många som sex representanter närvarande vid mötet, betydligt fler 

än de vanligtvis en till två representanterna. Bolaget representerades av ÅF-IPK, 

Miljöforskargruppen och STIF. Representanter från länsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, miljö- och 

hälsovårdsnämnden, Hamråge fiskevårdsområde och Häckelsängs bysamfällighet närvarade, 

de hade alla lämnat in yttranden eller erinringar i ärendet. Bland de övriga närvarande 

återfanns representanter från flera bruk och industrier: Alby Klorat AB, AB Iggesunds bruk, 

MoDo Husums fabriker, Korsnäs Marma, SCA Pulp, Värö bruk, Stora Skutskär, NCB 

Vallvik, Mönsterås Bruk, SKF Steel Hofors och EKA Nobel AB. Representanter från 

Sveriges Arbetsledarförbund (Salf), Svenska pappersindustriarbetarförbundet (SPIAF), 
                                                 
171 Beslut 1981-10-07 sid. 38 
172 Beslut 1981-10-07 sid. 38 
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Svenska industritjänstemannaförbundet (SIF) klubben NBAB, Skärblacka fiskeby och 

länsstyrelsen Uppsala län närvarade även. 

 

I en tid då kapaciteten på världsmarknaden ökat och vinsten för bolaget minskat drastiskt var 

det viktigt att hitta ekonomiskt hållbara vägar för att hålla sig kvar på marknaden. En sådan 

lösning var att delvis använde en billigare råvara. Tidigt under sammanträdet förklarade 

bolagets direktör, Kronfält, att lövved var ekonomiskt fördelaktig i jämförelse med barrved 

och att den även var lättare att få tillgång till. Därför planerade bolaget en övergång till en 

större andel lövvedsråvara än tidigare. Bolaget planerade att genomföra lövmassa-

produktionen kampanjvis i samma utrustning som barrvedsproduktionen: en vecka 

lövvedsmassa och sedan tre veckor barrvedsmassa. För att kunna producera bägge typer av 

massa behövdes en del kompletteringar av utrustningen i fabriken, dessa beräknades kosta 46 

miljoner kr (Mkr). I detta skede hade bolaget redan lagt ut 365 Mkr på att miljöanpassa och 

bygga ut fabriken.173  

 

En av konsulterna från ÅF-IPK redogjorde för miljöeffekterna av en delvis övergång till 

lövvedsmassa. Lagergren från Naturvårdsverket kommenterade dessa på följande vis: 
 

Vad avser utsläpp till vatten anser naturvårdsverket övergången till lövved positiv, 

speciellt på grund av det lägre kappatalet in till blekeriet174, sänkta specifika COD-utsläpp 

och möjligheten att öka klordioxidanvändningen ytterligare (jämför Mörrums bruk – 

syrgasblekning samt 90 % klordioxid i första steget). Vid en kartering vid Mönsteråsbruk 

har man under längre tid uppmät utsläppet 35,6 kg COD/ton massa. Utsläppet här skulle 

då bli 27,5 ton COD/d. Naturvårdsverket yrkar att 32 ton COD/d sätts som villkor (…). För 

utsläppen till luft är det inte godtagbart att utsläppen av svaveldioxid ökar i förhållande till 

barrvedsmassaproduktionen 175 

 

Det tycks som om den ekonomiskt effektiva lösningen även var en miljömässigt effektiv 

lösning vad gällde utsläpp till vatten. Utsläppen av svaveldioxid var dock ett problem. Såväl 

länsstyrelsen som Fiskeristyrelsen delade Naturvårdsverkets uppfattning på denna punkt. Det 

samma gäller för Häckelsängs bysamfällighet som anslöt sig till Fiskeristyrelsens uttalande i 

frågan.176 Bolagets advokat, Carlberg, uttryckte följande om svavelutsläppen: 
 

                                                 
173 Protokoll 1986-05-15 sid. 4 
174 Ett lägre kappatal innebär att en mindre mängd kemikalier behövs för att uppnå ett fullgott bleknings resultat.  
175 Protokoll 1986-05-15 sid. 5 
176 Protokoll 1986-05-15 sid. 5 



 

 57

Svavelemissionen fastställdes i villkor 7 i Koncessionsnämndens beslut 1981 (5 kg 

svaveldioxid/ton massa exkl oljesvavel). Emissionen kommer även efter övergången till 

lövved att ligga inom villkoret. Bolaget har också radikalt minskat oljeförbrukningen. 

Under 1981 var utsläppen av oljesvavel 2,8 kg/ton massa och under 1985 0,5 kg/ton 

massa (mesaugnen ej medräknat). Minskningen är alltså 2,3 kg/ton, medan ökningen      

p.g.a. övergången till lövved skulle vara 0,1-0,2 kg/ton. Bolaget motsätter sig både 

föreskrift om att svavelutsläppen inte får öka och förslaget om utredning. Dessa frågor 

kan tas upp igen då beslutet blivit 10 år gammalt.177 

 

Naturvårdsverket var inte nöjd med detta utan menade att sänkningen av oljesvavel inte kunde 

lämna öppet för en ökning av processvavelutsläppet. Vidare menade verket att man enligt 

”Aktionsplan mot luftföroreningar och försurning” borde kunna nå ned till ett utsläpp av bara 

3 kg SO2/ton massa inklusive oljesvavel.178 

 

Nästa stora punkt på dagordningen var projektet Miljö/Cellulosa. Lagergren, 

avdelningsdirektör vid Naturvårdsverket, började med att presentera projektet: 
 

Projektet avses pågå 1983-87 med en budget på 2-2,5 Mkr/år. Det finansieras av 

naturvårdsverkets forskningsnämnd. De totala utsläppen av organiskt bunden klor är ca 

15 000 TOCI/år, varav ca två tredjedelar släpps ut i Östersjön samt Bottniska viken. 

Undersökningarna utanför Norrsundets bruk har omfattat fiskekologi, hälsoeffekter på 

fisk, bottenfauna, växtsamhällen och kemiska undersökningar av bl a fisk.179 

 

Presentationen följdes upp med att flera representanter från Naturvårdsverket berättade om 

delar av resultaten från undersökningarna. Denna undersökning inte var den enda som 

diskuterades under sammanträdet, ytterligare två togs upp: SSVL-85 och ett finsk-svenskt 

projekt.  

 

Professor Kringstad från STFI, som närvarande vid sammanträdet å bolagets sida, redovisade 

resultaten från SSVL-85 och konstaterade sedan att: 
 

En slutsats av SSVL-85 är att behovet av utspädning är större än man trodde tidigare. 

Detta kan i vissa enskilda fall motivera en höjd ambitionsnivå avseende miljöskydd. 

Takten för höjningen är beroende av den internationella utvecklingen och de ekonomiska 

ramarna. Det finns inget underlag för bedömningen att utsläppen från blekerierna skulle 

                                                 
177 Protokoll 1986-05-15 sid. 5 
178 Protokoll 1986-05-15 sid. 6 
179 Protokoll 1986-05-15 sid. 6 
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ge stor miljöpåverkan. Det är tveksamt om Norrsundets bruk är ett sådant fall där en höjd 

ambitionsnivå är motiverad. Processen är från miljösynpunkt bättre än genomsnittet i 

Sverige och bättre än våra granländer. 180 

 

Kringstad diskuterade även möjligheten att det var PCB och DDT, snarare än klorerade 

organiska föreningar, som orsakat resultat på fiskarna som man sett inom Naturvårdsverkets 

projekt Miljö/Cellulosa. Naturvårdsverket hävdade dock att såväl PCB som DDT nivåerna var 

små och försumbara vad gällde de effekter man sett hos fiskar.  Bolagets advokat, Carlberg, 

frågade då om det kunde tänkas att orsaken till att förhållandena i recipienten inte förbättrats 

under 1985, trots att bolagets utsläpp minskat, kunde vara att tidigare uppkomna skador blivit 

kroniska. En av Naturvårdsverkets representanter svarade att det var möjligt.181 

 

Det finsk-svenska projektet presenterades av Fallenius, avdelningschef på Naturvårdsverket. 

Han informerade att det sedan ett halvår tillbaka pågått ett samarbete mellan Sverige och 

Finland genom Helsingfors-kommissionen och Bottniska Viken-kommittén. Han informerade 

även att såväl svensk som finsk industri och det svenska Naturvårdsverket och den finska 

Vattenstyrelsen deltog i arbetet. Vidare konstaterade han att: 
 

I Finland ligger många industrier i inlandet, varför åtgärderna genomförs i annan ordning 

än i Sverige. Man har nu skärpt kraven på finsk skogsindustri.182  

 

Därefter informerade Fiskeriintendenten Andreasson om undersökningar som gjorts som en 

del av det svensk-finska projektet: 
 

Undersökningar har gjorts vid MoDo:s anläggningar i Husum och Örnsköldsvik, NCB:s nu 

nedlagda fabrik i Köpmanholmen och SCA:s fabriker i Sundsvallsområdet. (…). 

Sammantaget förefaller utsläppen av klorerad substans utgöra ett storskaligt problem. 

Det går inte att vänta med åtgärder tills alla orsakssamband är klarlagda.183 

 

Nästa punkt på dagordningen var utsläppen via blekeriavloppet. Bolagets 

prövotidsredovisningar och utredningar presenterades av två av konsulterna som bolaget 

anställt. En av de tekniker som utretts av bolaget var lågmultipelsatsning: 
 

                                                 
180 Protokoll 1986-05-15 sid.8 
181 Protokoll 1986-05-15 sid.8 
182 Protokoll 1986-05-15 sid.9 
183 Protokoll 1986-05-15 sid. 9 
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Massakvaliteten är acceptabel vid lågmultipelsatsning, förutsatt att klorsatsningen hålls 

på en högre nivå än vid försöket. Det är inte säkert att den nuvarande låga klorsatsningen 

vid aktuell produktion kan bibehållas. (…) Bolaget har valt att för framtiden satsa ca 30 % 

klordioxid för både löv- och barrvedsmassa. Naturvårdsverket har krävt 90 % klordioxid 

för lövmassan. Detta kräver större kapacitetsökning för klordioxidproduktion, 

motsvarande en tilläggsinvestering för klordioxidproduktion, motsvarande en 

tilläggsinvestering på 16 Mkr (…). Viktigast är att kvalitetsproblem för massan inte kan 

uteslutas. För Mörrums bruk gäller 90 % flordioxid vid lövblekning, men där saknas 

syrgasblekning. (…) Bolaget har bedömt alternativet med lågmultipelsatsning som 

likvärdigt med ökad andel klordioxid från utsläppssynpunkt. (…) Villkor bör uttryckas i 

klorförbrukning (…).184 

 

Naturvårdsverkets representant Lagergren uttryckte följande: 
 

För lövvedsblekning är den extra kostnad som uppstår genom att man måste bygga ut 

klordioxidanläggningen ytterligare motiverad med hänsyn till angelägenhetsgraden att 

minska utsläppet av TOCl. (…) 

Naturvårdsverket ändrar sitt yrkande beträffande klorsatsningen så att istället för 

att kräva att bolaget utreder möjligheten att ytterligare öka klordioxidsandelen, verket 

istället kräver att bolaget skall utreda möjligheterna att ytterligare minska 

klorförbrukningen eller på annat sätt minska utsläppen klorerad organisk substans. 

Bakgrunden till yrkandet är befarade storskaliga effekter. 185 

 

Bolaget menade att de extremt låga värden de lyckats uppmäta under testkörningar med stora 

resursinsatser inte borde ligga bolaget till last när framtida villkor skulle tas. Vidare bemötte 

de Naturvårdsverkets yrkande med kritik uppstaplat i tre punktlistor, en för miljö, en för 

teknik och slutligen en för ekonomi: 
 

Miljö:  - Inga genomarbetade data för syrgasförblekt björksulfatmassa. 

 - Inga studier i modellekosystem. 

 - Stor osäkerhet om positiv effekt av hög klordioxidandel.  

 

Teknik: - Syrgasförblekning ny teknik 

 - Syrgasförblekt massa är reaktionströg vid hög klordioxidandel. 

- I Norrsundet finns en bleklinje med fem och en (nr 5) med tre steg efter 

syrgasblekning – tre steg är kritiskt för björksulfatmassa. (Jämför Skärblacka    

20 % klordioxid i första steget efter syrgasblekning; där har man fyra steg) 

                                                 
184 Protokoll 1986-05-15 sid. 10 
185 Protokoll 1986-05-15 sid. 11 
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Ekonomi: - Bolagets förslag kräver komplettering av klordioxidgenereringen till en  

kostnad av 4,5 Mkr. 

- Naturvårdsverkets förslag kräver ny klordioxidgenerator, en investering på 20 

Mkr och driftskostnadsökning (exkl avskrivning) på 20 kr/ton. 

 - Ytterligare bleksteg motsvarande 15-20 Mkr. 186 

 

Bolagets advokat påpekade sedan att bolaget ansåg att frågan kring blekeriutsläppen var redo 

att avgöras: 
 

Kontrollen av att lågmultipelsatsning är likvärdig med hög klordioxidsatsning kan ske inom 

SSVL:s projekt Miljö 90 som bolaget medger följa. Skulle förutsättningen brista, kan 

naturvårdsverket berättigas ta upp frågan till ny prövning. Det går inte att idag summera 

effekterna av processoptimeringen (…) och lågmultipelsatsningen.187 

 

Naturvårdsverket kommenterade att det ansåg att kostnaderna för de åtgärder de krävt var 

skäliga. Carlberg var dock tydlig om att bolaget inte höll med: 
 

Bolaget accepterar en föreskrift att utsläppet av klorat som riktvärde och årsmedelvärde 

inte får överskrida 2,5 ton/d. (…) Det finns inga tekniskt – ekonomiskt acceptabla 

lösningar för kloratreduktion.188 

 

En av länsstyrelsens representanter konstaterade att kloratutsläppen borde minskas och sade 

att länsstyrelsen anslöt sig till Naturvårdsverkets krav att frågan skulle utredas. Vidare 

konstaterade han att åtgärderna måste synas i de totala utsläppen och inte bara i TOCl 

värdena. Naturvårdsverket påpekade att de av bolaget föreslagna riktvärdena skulle kunna 

accepteras under en övergångsperiod men att bolaget på sikt måste reducera utsläppen enligt 

tidsplanen som verket angett i sitt yttrande.189 

 

Frågan om fosforutsläppen behandlades under kort diskussion där länsstyrelsen uttalade sig 

kortfattat och Miljö- och hälsoskyddsnämnden anslöt sig till länsstyrelsens uttalande. 

Naturvårdsverket meddelade att de accepterade bolagets yrkande.190  

 

                                                 
186 Protokoll 1986-05-15 sid. 12 
187 Protokoll 1986-05-15 sid. 13 
188 Protokoll 1986-05-15 sid. 13 
189 Protokoll 1986-05-15 sid. 14 
190 Protokoll 1986-05-15 sid. 15  
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Sammanträdet fortsatte sedan med en sista genomgång av yrkanden och sammanfattningar av 

de olika parternas åsikter. De som uttryckte sig under denna tur var bolaget, Naturvårdsverket, 

länsstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Fiskeriintendenten och ordföranden för 

Hamråge fiskevårdsområde. 191 Av intresse från denna del av sammanträdet är Carlbergs 

yttrande att: 
 

Bolaget åtar sig att i samråd med Naturvårdsverket och länsstyrelsen fortsätta optimera 

blekprocessen i syfte att minska utsläppet av TOCl.192 

 

8.3.1 Koncessionsnämndens övervägande och beslut  

Koncessionsnämndens övervägande i fallet inleddes med behandlingen av frågan om lövveds-

massa. Nämnden påpekade att den lövvedsbaserade tillverkningen gav mindre utsläpp av 

klorerade föroreningar från blekeriets avloppsvatten. Denna åsikt grundade nämnden i det 

material som lagts fram i fallet och på tidigare erfarenheter från lövmassabaserad tillverkning. 

Vidare konstaterades att COD och BOD7 utsläppen vanligtvis var lägre för tillverkning av 

massa med lövved, trots att tillverkning med lövvedsmassa ledde till större mängd 

föroreningar i kondensaten och att massan var mer svårtvättad än barrvedsmassa. Nämnden 

påpekade att dessa mindre brister kunde kompenseras genom användandet av rätt teknik vid 

kondensatbehandling och i tvätteriet. Nämnden höll med Naturvårdsverket om att utsläppen 

av svaveldioxid kunde antas vara något högre vid en produktion baserad på lövved, nämnden 

hävdade dock att även detta kunde motverkas mer rätt teknik. Då utsläppen från sodapannan 

redan renades i luftskrubbrar ansåg nämnden att skrubbarna även borde kunna hantera den 

smått höjda utsläppsmängden.193 Med ovanstående övervägande som motivering godkände 

nämnden bolagets yrkande att få tillverka lövvedsmassa i kampanjer. De tidigare slutligt 

fastställda villkoren kom att gälla även denna produktion, då den inte medförde någon större 

förändring av utsläppen. Dock skulle produktionsrelaterade villkor anpassas till den nya 

produktionen. Det beslutades även att tid för omprövning skulle räknas från det tidigare 

beslutet, det vill säga den 7 oktober 1981.194  

 

 

 

                                                 
191 Protokoll 1986-05-15 sid. 15-16  
192 Protokoll 1986-05-15 sid. 16  
193 Beslut 1986-12-09 sid. 42-43 
194 Beslut 1986-12-09 sid. 43 
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Nämnden bedömde sedan de uppskjutna frågorna. Den inledde med följande diskussion: 
 

I förevarande ärende och i ärenden angående verksamheten vid åtskilliga andra bruk 

med likartad produktion (bl a Mönsterås, Mörrum, Östrand, Korsnäs och Skutskär) som 

nyligen varit eller nu är föremål för handläggning hos nämnden har redovisats ett 

omfattande material angående dels förutsättningarna – i fråga om kostnad, teknik, 

produktionskvalitetskrav m m – att reducera utsläppen av klorerade organiska ämnen 

med blekeriavloppsvattnet, dels inverkan på organismer på grund av utsläpp av olika 

typer av sådant avloppsvatten. Materialet utgörs dels av utredningsresultat 195från 

branschprojektet SSVL 85 i fråga om kemisk och biologisk karakterisering samt effekter 

av avloppsvatten efter olika bleknings- och reningsmetoder, dels av resultat från 

utredningar och försök vid de enskilda bruken och inom SVL 85-projektet avseende 

process- och reningsförfaranden, dels ock av delresultat från Naturvårdsverkets 

undersökning av biologiska effekter i akvatiska ekosystem inom projektet Miljö/Cellulosa. 

Av utredningsresultaten har Koncessionsnämnden kommit till den slutsatsen att 

blekeriutsläpp orsakar betydande skador på vattenbaserade organismer inom ett 

närområde.196   

 

Den sista meningen i citatet levererade en dom i den diskussion om blekeriutsläppens möjliga 

skador som föregått under processen. Nämnden belyste även de framsteg som ovan nämnda 

undersökningar resulterat i:  
 

Av utredningsresultaten framgår vidare att betydande framsteg gjorts under senare år i 

fråga om möjligheterna att reducera utsläppen av klorerade organisk substans, bl a 

genom ökning av andelen klordioxid i första bleksteget och genom förbättrad 

processutrustning och processtyrning.197 

 

Nämnden meddelade att den förväntade sig en fortsatt utveckling och att man inom nämnden 

såg fram emot ökad delignifiering i kokning och förblekning och byte till andra 

blekkemikalier. Det konstaterades dock även att vissa av dessa tekniker inte kunde antas bli 

allmänt tillgängliga ännu på några år. Trots detta förväntade sig nämnden att teknikerna skulle 

komma att testas inom det SSVL-projekt som skulle slutrapporteras 1990.198 

 

Nämnden konstaterade att de ovannämnda omständigheterna skulle kunna tolkas som så att 

beslutet i frågan skulle kunna skjutas upp ytterligare. Den påpekade dock att fallet i övrigt inte 
                                                 
195 Beslut 1986-12-09 sid. 43 
196 Beslut 1986-12-09 sid. 44 
197 Beslut 1986-12-09 sid. 45 
198 Beslut 1986-12-09 sid. 45 
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stämde överens med den paragraf i miljöskyddslagen som lämnade möjlighet till uppskov. 

Sedan konstaterade de att: 
 

Koncessionsnämnden beaktar därvid bl a det förhållandet att naturvårdsverket kan väcka 

talan om nya eller strängare villkor, dels när som helst om ny teknik av väsentlig 

betydelse från miljöskyddssynpunkt blir tillgänglig eller oförutsedd betydande olägenhet 

visar sig uppkomma (…).199 

 

Efter denna diskussion belyste nämnden de förändringar som skett vid bruket. Man hade vid 

bruket börjat övervaka processerna med datorer. Utsläppen av organiskt bundet klor hade 

minskat med betydande mängder genom noggrann styrning och övervakning av kok- och blek 

processerna samt ett konstant lågt kappatal. Installation av kompletterande utrustning för bl.a. 

syrgasförstärkning av alkalisteget och dosering av blekkemikalier hade hjälpt ytterligare. 

Klorförbrukningen för den barrvedsbaserade produktionen hade sjunkit från 90 kg /ton massa 

till 30 kg/ton genom endast dessa förändringar. Försök som gjorts vid bruket visade även på 

att TOCl utsläppen sjönk vid en övergång från konventionell slutblekning med ca 15 % 

klordioxid i första steget till en satsning med 50 % klordioxidandel i första bleksteget. 

Försöken antydde att ytterligare sänkningar kunde göras via en lågmultipelsatsning, den typ 

av satsning som bolaget yrkat för under processen.200 Nämnden framlade följande: 
 

[Det] kan konstateras att bolaget har lägre satsning av aktivt klor och väsentligt lägre 

TOCl-utsläpp än andra bruk. Delvis torde detta förklaras med att blekningen sker till lägre 

ljushet (…) men även andra förhållanden kan inverka. (…) 

Koncessionsnämnden anser att bolagets åtagande – blekkemikaliesatsning som 

ger samma TOCl-reduktion som 50 % klordioxidandel i första bleksteget vid såväl barr- 

som lövvedsmassablekning samt sekventiell satsning av klordioxid och klor – är en 

lämplig åtgärd för att begränsa olägenheter av blekeriavloppsvattnet. Om den ändrade 

blekkemikaliesatsningen kan ske enligt ”lågmultipelmetoden” synes detta vara en 

vänsentlig fördel från miljöskyddssynpunkt genom bl a mindre kloratutsläpp och sannolikt 

också mindre syrautsläpp. 201 

 

Nämnden förklarade vidare att den inte såg några stora potentiella risker för brukets recipient 

med denna metod och att frågan om modellekosystem skulle kunna behandlas internt inom 

branschen genom projektet SSVL-90 eller möjligtvis i direkt kontakt mellan bolaget och 

                                                 
199 Beslut 1986-12-09 sid. 45 
200 Beslut 1986-12-09 sid. 46 
201 Beslut 1986-12-09 sid. 46 
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Naturvårdsverket.202 Nämnden meddelade även att den inte såg någon föreskrift angående 

satsning med högre andel klordioxid vid produktionen av lövvedsmassa som nödvändig. De 

motiverade detta på följande vis: 
 

björkmassablekningen som utgör mindre än en fjärdedel av den totala blekningen i så fall 

kommer att vara bestämmande för investeringen i ökad klordioxidtillverkning samtidigt 

som vinsten i form av genomsnittligt minskat TOCl-utsläpp blir ringa (…) på grund av den 

låga andelen björkmassa. Härtill kommer att blekning med 90 procent klordioxid av 

syrgasförblekt massa och med den bleksekvens som tillämpats i Norrsundet inte är 

prövad i praktisk drift och att det därmed inte heller kan garanteras att kvalitetskraven kan 

uppfyllas.203 

 

Nämnden tog även upp en mer principiell fråga om blekning. De påpekade att 

miljöproblemen som följde med blekning oftast hanterades bäst genom interna tekniska 

lösningar där föroreningarna hanteras vid källan: 
 

De mest angelägna och verksamma åtgärderna består därför i att öka delignifieringen av 

massan före slutblekning genom ”förlängd kokning”, förstärkt syrgasblekning och liknande 

åtgärder samt att minska överbäringen av ”tvättrest” till blekeri. Som redovisats ovan finns 

grundad anledning anta att den utveckling i denna riktning som pågått länge skall 

fortsätta och att nya metoder härför skall komma i tillämpning. Jämfört med dessa 

metoder är ökad andel klordioxid för ett oförändrat ”blekarbete” en nödlösning, varigenom 

problemen mildras men inte elimineras. En ökad klordioxidanvändning har också 

negativa effekter genom kloratåterbildning och syragenerering. Hittills okända effekter 

kan inte heller uteslutas. En mycket stor ökning av användningen av klordioxid är därför 

inte enbart av godo eftersom de investeringar detta kräver kan hindra eller försena 

genomförandet av önskvärda åtgärder före blekstegen.204 

 

Nämnden påpekade även att trots att den förespråkade en lösning baserad på 

lågmultipelsatsning så ingick inte metoden i deras beslut. Orsaken till detta var att bolaget 

hade såväl rättighet som skyldighet att använda andra metoder om det skulle visa sig att det 

fanns brister med lågmultipelsatsning eller om en bättre metod skulle utvecklas. Med denna 

motivering i beaktande fastslog nämnden endast utsläppsvillkor och inte några 

blekeriåtgärder:  
 

                                                 
202 Beslut 1986-12-09 sid. 46 
203 Beslut 1986-12-09 sid. 47 
204 Beslut 1986-12-09 sid. 47 
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Blekprocessen skall alltid drivas så att utsläppsmängden av totalt organiskt bunden klor 

(TOCl) blir så ringa som möjligt. Utsläppsmängden av TOCl får som riktvärde under åren 

1988 och 1989 inte överstiga 2,0 kg/t massa och får därefter inte överstiga 1,5 kg/t massa 

(som gränsvärde), allt räknat i medeltal för kalenderår. Satsningen av elementär klor får 

normalt ej heller överstiga 20 kg/t massa som månadsmedeltal.205 

Utsläppsängden av klorat får i medeltal för kalenderår som riktvärde (…) inte 

överstiga 2,5 t/d. 206 

 

Orsaken till att TOCl valdes som villkorsparameter var den att nämnden tyckte att relationen 

mellan TOCl och halter av andra klorerade ämnesgrupper som var vanligtförkommande i 

olika avloppsvatten verkade relativt konstant.207  

 

I övervägandet kring kloratutsläppen påpekade nämnden att den metod som skulle komma att 

användas vid bruket motverkade, och i det långa loppet eliminerade, den ökade kloratbildning 

som skulle ha varit en effekt av större klordioxidinsats. Nämnden menade att kloratutsläppet 

på grund av detta inte borde öka med någon betydande mängd. Den konstaterade även att 

klorat kunde oskadliggöras till en mindre kostand om så skulle behövas ur miljösynpunkt, 

exempelvis genom svaveldioxid eller ferrosultat. En utredning om just kloratreduktion med 

hjälp av svaveldioxid hade gjorts inom SSVL 85 projektet.208 

 

Vad gällde den utökade klordioxidproduktion som skulle krävas för lågmultippelsatsning 

ansåg nämnden att det enda sättet att uppnå detta inom rimliga ekonomiska gränser var på 

bekostnad av att restsyramängden ökade. Detta kunde dock kompenseras genom en 

kombination av att blekeriavloppsvattnet blev mindre surt vid en ökad andel klordioxid och 

att man vid bruket ökade andelen av lövved som råmaterial.209 

 

Slutligen konstaterade nämnden att möjligheten att ändra punkt 3 av det tidigare beslutet, den 

punkt som innefattade villkoren för utsläpp till vatten, visat sig överflödig. Inga förändringar 

av dessa villkor ansågs relevanta. 

  

 

                                                 
205 Beslut 1986-12-09 sid. 52 
206 Beslut 1986-12-09 sid. 53 
207 Beslut 1986-12-09 sid. 48 
208 Beslut 1986-12-09 sid. 49-50 
209 Beslut 1986-12-09 sid. 50 
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8.4 De olika parternas roller och diskussionsdynamiken 
Bolaget var ytterst aktivt under processen. Istället för att endast motta information från 

Naturvårdsverket lade bolaget fram tillsynes nya idéer som de aktivt efterstävade. Den största 

delen av arbetet på bolagets sida tycks dock ha utförts av konsulter från IVL och ÅF-IPK. Det 

var till stor del dessa som tog fram material och idéer och det var främst konsulterna som 

företrädde bolaget vid sammanträdet. Bolagens advokat Carlberg tycks ha varit van vid denna 

typ av tillståndsprövningar. Han hänvisade tydligt till miljölagstiftningen, tidigare delar av 

processen och steg in i diskussionen utöver framläggandet av yttranden. Tillsammans med 

konsulterna som var anställda av bolaget representerade han vad som kan ses som ett 

”toppteam” för denna typ av process.   

 

Naturvårdsverket var även det väldigt aktivt, dels genom den vanliga arbetsprocessen med 

yttranden och närvaro vid sammanträden och dels genom projektet Miljö/Cellulosa. Under 

sammanträdena ställdes verkets representanter mot inlästa och mycket kunniga individer. 

Under det andra sammanträdet hade såväl Naturvårdsverket som bolaget representanter som 

var ytterst kunniga på de relevanta områdena. Det återfanns exempelvis docenter på bägge 

sidorna. Detta tycks ha resulterat i att de andra parterna under detta sammanträda yttrat sig 

sparsamt.  

 

De organisationer och personer som representerade allmänheten var aktiva i den mån att de 

ihärdigt lämnade in yttranden och närvarade vid sammanträden. De fick dock inte utrymme 

under sammanträdena. Det är värt att nämna att intressenterna från allmänheten delvis byttes 

ut mellan den tidiga och den sena fasen av tillståndsprövningsprocessen. Under den tidiga 

delen av processen förekom den en grupp sakägare som var representerade av en advokat, 

Lennart Ljunggren. I likhet med övriga representanter från allmänheten tycks de inte haft 

någon vidare påverkan på processen. Yrkanden från allmänheten som förekom i den 

inledande delen av processen tycks ha tagits upp av andra parter i mer detaljerad form eller 

saknat juridisk grund.210 Det kan tänkas att detta beror på en lägre nivå av relevant kunskap 

hos allmänheten än hos remissinstanserna.211 

                                                 
210 Beslut 1981-10-07 sid. 40-41 
211 Värt att notera är dock att det i andra fall som påträffats under arbetet med denna studie, men som inte 
behandlas i denna rapport, tycks som om inte bara teknisk- och juridisk kunskap var relevant, utan även kunskap 
om systemet i sig. I ett fall rörande Mörrums bruk som pågick i en lång process under åren 1979-1995 var 
flertalet fiskeorganisationer involverade då bruket starkt påverkade fisket i området. En av dessa organisationer 
visade upp exempel på hur man rent tekniskt löst problemet i Kanada. De fick dock inget gehör för denna idé, 
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Koncessionsnämnden var väldigt aktiv vid slutet av denna tillståndsprövningsprocess. I 

nämndens överväganden och beslut framkom att nämnden arbetet aktivt med att undersöka 

material från flera fall och att den dragit slutsatser från vad som tycks vara en gemensam 

kunskapsbas för Koncessionsnämnden. Genom tidigare erfarenheter och material presenterat 

under processen kom de fram till vad som tycks ha varit ett nyskapande beslut.  

 

8.5 Sammanfattande diskussion  
Detta fall representerar flera intressanta företeelser. Först och främst var det en process där 

flera intressenter samlades. Detta ledde till att en kunskapsspridningsprocess sattes igång. 

Kunskaps spreds genom yttranden och under sammanträdena. Inblandningen av 

branschöverspännande organisationer och konsulter från stora konsultbolag bör även det ha 

bidragit till spridningen. Ett exempel på information om ny teknik som spridits under 

prövningen är lågmultipelmetoden. Vidare talade Koncessionsnämnden positivt om nya 

tekniker som var under utveckling och om hur dessa borde testas inom bland annat SSVL 90. 

Detta kan ses som en språngbräda till en relativt snabb teknikspridning om tekniken levde upp 

till förväntningarna.  

 

Koncessionsnämndens beslut i detta fall tycks ha haft en ovanlig form jämfört med andra 

koncessionsbeslut. Nämnden presenterade på ett tydligt sätt en sammanställning av en stor 

mängd forskningsmaterial och påpekade tydligt vad nämnden som myndighet ansåg var den 

rätta vägen för fortsatt utveckling. 212 

 

Något som framkommer i Koncessionsnämndens övervägningar är att nämnden satte stor 

tilltro till SSVL. Nämnden poängterade att den nya tekniken kan komma att testas inom SSVL 

90, underströk vikten av SSVL 85 och dess inverkan på beslutet i detta fall, sant påpekade att 

modellekosystem troligtvis inte är nödvändigt men att man inom SSVL och branschen kunde 

avgöra det på egen hand. Detta kan ses som ett erkännande av kvaliteten och kompetensen 

inom det starka braschöverspännande samarbetet inom pappers- och massaindustrin. 

 

                                                                                                                                                         
troligtvis då de föreslagit en konkret teknisk lösning och Koncessionsnämnden generellt sätt tenderade att 
formulera beslut i utsläppsgränser och inte i specifika tekniker. (Källa: Riksarkivet i Arninge FI:281-286) 
212 Detta förekommer bara i ett annat fall av dem som behandlats i denna rapport (Skutskär kapitel 10). Fallet i 
fråga ligger nära i tid och de problem områden som behandlades under den processen var lika de som 
behandlades under föreliggande process. 
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Naturvårdsverket var villigt till kompromisser under denna process, speciellt den senare 

delen. Det gick ut med hårda yrkanden som lättades under processens gång, exempelvis 

satsningen av klordioxid. Verkets yrkande var först tufft och teknikspecifikt för att senare allt 

mer inriktas på utsläppsgränser och få en mjukare karaktär. Trots att verket var 

kompromissinriktat såg de till att noggrant diskutera olika aspekter av de alternativ som 

bolaget lade fram. Detta resulterade i att det slutliga resultatet blev ett väl igenomtänkt och väl 

utvärderat alternativ och att Koncessionsnämnden tog med såväl för- som nackdelar i sin 

utvärdering. Många av dessa nackdelar var sådan som poängterats av Naturvårdsverket under 

processens gång.  

 

Något som tyvärr blir tydligt vid en genomgång av denna process är att även om allmänheten 

försökte söka sig in i processen så fick den svårt att aktivt delta till fullo. Dess kunskapsnivå 

tycks ha begränsat möjligheterna till deltagande.  
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9. Husums sulfatfabrik och pappersbruk 1983-1987 213 
Föreliggande fall behandlar en tillståndsprövning för utökad produktion vid Mo och Domsjö 

Aktiebolags (MoDo) sulfatfabrik och pappersbruk i Husum. Bolaget ansökte till en början om 

tillfälliga ökningar för åren 1983, -84 och -85 i separata omgångar. Senare kom de att ansöka 

om en permanent ökning. Ansökningarna för tillfälliga ökningarna ledde till att processen 

blev indelad i många små prövningar. På grund av detta följer föreliggande kapitlet en 

kronologisk ordning snarare än en tematisk ordning som majoriteten av rapportens andra 

kapitel. 

 

9.1 Processens inledning 
Ansökan inkom till Koncessionsnämnden den 31 augusti 1983 och kungjordes den 6 oktober 

1983 i Nya Norrland och Örnsköldsviks Allehanda. Bolaget sökte tillstånd att få öka 

produktionen vid sulfatfabriken under åren 1983, -84 och -85. Den 15 september 1983 

skickade bolaget in en hemställan om delbeslut gällande produktionsökning under 1983. 

Yttranden angående ökningen för 1983 inkom från kommunstyrelsen och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden i Örnsköldsviks kommun, länsstyrelsen i Västernorrlands län, 

Fiskeriintendenten i Nedre norra distriktet och Statens naturvårdsverk.214 I Naturvårdsverkets 

yttrande framkom att bolaget i ett brev till verket ”åtagit sig att göra försök med helt klorfri 

blekning på björklinjen under perioder med god tillgång på klordioxid”215. I brevet stod även 

nämnt att det bortfall av klor som skedde vid björklinjen motsvarade den ökning av klor som 

skulle ske vid barrvedslinjen vid en produktionsökning. Som kommentar på detta skrev 

Naturvårdsverket att: 
 

Enligt Koncessionsnämndens beslut 1982-06-29 skall klor ersättas med klordioxid i hela 

den utsträckning som klordioxidanläggningen medger. Det kan därför anses tveksamt om 

bolagets förslag innebär ett oförändrat utsläpp av organisktklor i förhållande till vad som 

förutsattes under Koncessionsnämndens beslut. Naturvårdsverket anser emellertid att det 

är värdefullt att försökskörningar med ren klordioxidblekning kommer till stånd. 

 

Således motsatte de sig inte en produktionsökning för 1983 under förutsättningen att tester 

med relativt ny teknik utfördes vid bruket. Koncessionsnämnden konstaterade i sin tur att ett 

avslag på ansökan skulle kunna få allvarliga konsekvenser av såväl ekonomisk som 

                                                 
213 Materialet för detta kapitel är hämtat från riksarkivet i Arninge, EI:1100 
214 Delbeslut 1983-11-18 sid. 3 
215 Det framkommer inte av materialet som undersöks när detta brev skickats.  
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sysselsättningsmässig karaktär. Därför beslutade nämnden den 18 november 1983 att bifalla 

ansökan om produktionsökning för 1983.216 

 

9.2 En utökad process 
Den 13 februari 1984 återkallade bolaget den del av ansökan som rörde en ökning för 1985 

års produktion. Ansökan rörande en ökning för 1984 var dock fortfarande högst aktuell. 

Yttranden relaterade till ansökan för 1984 inkom från miljö- och hälsoskyddsnämnden i 

Örnsköldsviks kommun, länsstyrelsen i Västernorrlands län, Fiskeriintendenten i nedre norra 

distriktet och Naturvårdsverket.217 

 

Den 17 april 1984 inkom ytterligare en ansökan från bolaget. Denna behandlade en ökning av 

produktionen vid pappersbruket. Ansökan kungjordes i maj och kan ses som en del av samma 

process som den en ökad produktion vid sulfatfabriken. Yttranden inkom från miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, kommunstyrelsen, länsstyrelsen, fiskeriintendenten och 

Naturvårdsverket. Sammanträde för de bägge ärendena hölls den 12 oktober i Husum, i 

samband med detta besiktigades bolagets anläggning.218 Sammanträdet var det enda som hölls 

under tillståndsprövningsprocessen. Kommunikationen kom senare att skötas mestadels 

genom yttranden och i viss mån även annan typ av korrespondens. 

 

Bolaget gjorde ett antal teknikval under tillståndsprocessens gång, ett av dessa presenterades 

under sammanträdet den 12 oktober av en a bolagets miljövårdsingenjör. Hon inledde 

presentationen med att informera om hur stora stoftutsläpp från barkpannan som bolaget 

räknade med. Vidare berättade hon att bolaget i sin plan valt att hantera stoftutsläppen med 

rökgasrening via dubbla multicyklonaggregat, något som i sin tur innebar att bolaget inte 

skulle klara av föreskriften om högst 30 kg stoft/timme som var fastställd i deras tidigare 

tillstånd. Bolagets laboratoriechef motiverade detta teknikval med att det på annat håll 

konstaterats att våtskrubber-tekniken inte var den bästa avskiljningsmetoden när det gäller 

stoft och att de därav valt en annan teknik. 219 Vart han inhämtat denna kunskap framgår ej.  

 

                                                 
216 Delbeslut 1983-11-18 sid.1 
217 Beslut 1984-11-15 sid.9 
218 Beslut 1984-11-15 sid.9-10 
219 Protokoll 1984-10-12 sid. 4 
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Naturvårdsverket yrkade att om en gräns av 30 kg stoft/timme föreskrevs även i detta beslut 

så skulle det föreskrivas att bolaget var tvungna att installera elektronfilter för 

rökgasreningen.220  

Bolaget hade även valt att inte ta med kontinuerlig stoftregistrering i sin ansökan. 

Laboratoriechefen motiverade detta genom att konstatera att: 
 

Bolaget har varit i kontakt med IVL i Göteborg. De anser att kontinuerliga registrerande 

stoftmätare inte är någonting som brukas idag. Därför anser bolaget det inte 

nödvändigt.221 

 

I det efterföljande beslutet, som meddelades den 15 november 1984, diskuterades inte dessa 

frågor närmare, de föreskrifter som tidigare gällt kom att fortsätta vara aktuella.222 I beslutet 

stod dock angivet att: 
 

Bolaget skall senast den 1 juli 1986 hos Koncessionsnämnden hemställa om omprövning 

av villkoren för verksamheten vid Husums sulfatfabrik och pappersbruk. Hemställan skall 

omfatta erforderligt underlag för omprövning såsom kartering av föroreningsflöden, 

utredning angående ytterligare föroreningsbegränsande åtgärder och förslag till ändrade 

villkor i förekommande fall. Underlaget för hemställan om omprövning skall upprättas 

efter fortlöpande samråd med Naturvårdsverket. 223 

 

9.3 En permanent produktionsökning 
En ny ansökan inkom den 27 juli 1985 och kungjordes den 16 september i Nya Norrland och 

Örnsköldsviks Allehanda. Till skillnad från tidigare ansökningar under processen rörde denna 

en permanent ökning av produktionen. Bolaget yrkade dock att om beslut om permanent 

ökning inte han tas innan utgången av 1985 så skulle delbeslut fattas för det året. Efter att 

ansökan kungjorts inkom uttalanden från miljö- och hälsoskyddsnämnden och 

kommunstyrelsen i Örnsköldsviks kommun, länsstyrelsen i Västernorrlands län, 

Fiskeristyrelsens utredningskontor i Härnösand och Statens naturvårdsverk.224  

 

 

 

                                                 
220 Protokoll 1984-10-12 sid. 5 
221 Protokoll 1984-10-12 sid. 6 
222 Beslut 1984-11-15 sid.1 
223 Beslut 1984-11-15 sid. 7, 23 
224 Delbeslut 1985-12-11 sid. 2-3 
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I sin ansökan hade bolaget bland annat anfört följande: 
 

Den ansökta ökade produktionen vid sulfatfabriken medför med vissa undantag att 

föroreningsutsläppen till luft- och vattenrecipienter ökar i huvudsak proportionellt. 

Ökningen innebär endast en marginell förändring av nuvarande utsläppssituation. 

Utsläppsmängderna kan trots produktionsökningen begränsas till vad som föreskrivits 

eller förutsatts i Koncessionsnämndens tidigare beslut. (…) 

För tillståndet bör gälla de villkor som föreskrivits i tidigare beslut. Bolagets 

åtaganden om försök med klorfri blekning på björklinjen under perioder med god tillgång 

på klordioxid gäller även för produktionsökningen 1985.225 

 

Såväl Fiskeriintendenten som Naturvårdsverket erinrade mot detta. Fiskeriintendenten 

påpekade att: 
 

Ur fiskesynpunkt får konstateras följande. Husumsfabriken är en av landets största 

sulfatfabriker med stora utsläpp av organiska ämnen bland annat klorerade föreningar. 

Den långsiktiga och storskaliga påverkan av de senaste är under utredning genom 

Naturvårdsverkets forskningsprojekt ”Miljö/cellulosa”. Någon säker bedömning av 

effekterna kan för närvarande ej göras men indikationer på allvarliga miljöstörningar 

inklusive skador på fiskbestånd har framkommit. I tidigare undersökningar av 

fiskeriintendenten (nu fiskeristyrelsens utredningskontor) har redovisats påverkan på 

fiskbestånden i närområdet (…) 

Jag får mot bakgrund av det ovan framförda avstyrka ansökan om utökad 

produktion för 1985 med oförändrade utsläppsvillkor såvida ej bolaget som kompensation 

för fiskeskadan påtar sig att bekosta utsättning av havsöringsmolt226 under 1986 i 

Husums närområde med förslagsvis 5 000 st. Kostnaden för 5 000 havsöringsmolt kan 

uppskattas till 50 000 kronor.227 

 

Naturvårdsverket anförde följande: 
 

Huvuddelen av föroreningsutsläppen kommer från blekerierna. En målsättning för den 

förestående omprövningen av villkoren är att minska utsläppet av klorerade och toxistiska 

komponenter i blekeriavloppsvattnet. Åtgärder med detta syfte framstår som mer än 

angelägna vid utökad produktion. 

Inom SSVL-85 har genom försök med modellekosystem konstaterats att utbyte 

av klor mot klordioxid till 50 % i första bleksteget ger en god effekt på avloppsvattnets 

giftighet mot fisk. (…) 

                                                 
225 Delbeslut 1985-12-11 sid. 5 
226 En smolt är en ung fisk, i detta fall rör det sig om unga havsöringar. 
227 Delbeslut 1985-12-11 sid. 5 
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Naturvårdsverket vill inte motsätta sig bolagets ansökan om delbeslut förutsatt att 

försöken med ökad andel klordioxid fortsätter. Som villkor bör föreskrivas att 

barrvedsmassan i största möjliga utsträckning skall blekas med 50 % klordioxid i 

klorsteget.228 

 

Bolaget bemötte dessa yttranden i en slutskrift: 
 

Fiskeriintendenten genomförde 1980 en undersökning utanför Husum, vilken redovisades 

vid Koncessionsnämndens huvudförhandling den 11 januari 1982. Enligt denna utredning 

kunde någon nämnvärd förändring i artsamansättning och fisktillgång inte konstateras. 

Den begärda produktionsökningen under 1985 innebär enligt bolagets 

bedömning endast en marginell förändring av nuvarande utsläppsituation. 

Med hänsyn härtill kan det i och för sig inte anses motiverat att som villkor för 

tillståndet föreskriva utsättning av havsöringsmollt.  

Enär fiskeriintendentens yrkande avser avhjälpande av i huvudsak skada under 

gången tid torde enligt praxis kompensationsåtgärder inte heller kunna föreskrivas i 

förevarande sammanhang. (…) 

Bolagets tidigare åtaganden om försök med klorfri blekning på björklinjen under 

perioder med god tillgång på klordioxid gäller även för produktionsökningen 1985. Med 

hänsyn att denna som nämnts inte nämnvärt förändrar nuvarande utsläppssituation får 

detta åtagande anses tillfyllest. Det finns därför inte anledning att föreskriva det av 

Naturvårdsverket föreslagna villkoret. Såsom skett i Koncessionsnämndens beslut 1983 

och 1984 bör endast föreskrivas att för tillståndet skall gälla de villkor som föreskrivits i 

tidigare beslut i ärendet.229  

 

I delbeslutet som fattades den 11 december 1985 gavs endast tillstånd till en förhöjd 

årsproduktion för det innevarande året, villkor för tillståndet var de samma som tidigare.230 I 

nämndens överväganden står följande skrivet:  
 

Tiden sedan bolagets ansökan kom in till Koncessionsnämnden har inte medgett 

handläggning och prövning av de mycket omfattande frågor som ansökan omfattar. Därtill 

kommer att bolaget hos regeringen ansökt om tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen att 

ytterligare utvidga verksamheten intill en årlig produktion av 690 000 t sulfatmassa. Vid 

bifall till denna ansökan kommer bolaget att ansöka om tillstånd enligt 

miljöskyddsverksamheten till samma verksamhet. En prövning av den nu förevarande 

ansökningen blir vid sådant förhållande föga meningsfullt. Koncessionsnämnden har 

därför funnit att bolagets ansökan nu bör prövas endast såvitt avser verksamheten under 

                                                 
228 Delbeslut 1985-12-11 sid.5-6 
229 Delbeslut 1985-12-11 sid.6-7 
230 Delbeslut 1985-12-11 sid. 1 
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innevarande år. Under hand har inhämtats att produktionsvolymen under 1985 i händelse 

av bifall beräknas uppgå till ca 565 000 t. (…) 

I det nu uppkomna läget finns inte tid att vidta åtgärder som är ägnade att minska 

effekterna av produktionsökningen. Detta gäller även i fråga om ökad användning av 

klordioxid i blekningen utöver vad bolaget åtagit sig. 

Den av fiskeriintendenten framställda begäran om ersättning för utsättande av 

smolt är ej sådan ”skyddsåtgärd” eller dylikt som normalt bör föreskrivas med stöd av 5 § 

miljöskyddslagen. I första hand bör prövningen i stället avse åtgärder varigenom menlig 

påverkan på bl a fisk och fiske i skälig mån begränsas. Sådan prövning kommer 

framledes att företas i förevarande ärende eller i ett ärende angående tillstånd till 

ytterligare utökad produktion. Frågan om villkoret för fiskerintendenten tas därför ej nu 

upp till prövning.231 

 

För att processen skulle kunna fortsätta krävdes att bolagets ansökan om en permanent 

produktionshöjning kompletterades. Detta skedde i tre steg och kompletteringar inkom den 30 

september 1985, den 23 december 1985 och den 1 september 1986. Bolaget skickade även in 

en ansökan om delbeslut den 26 juni 1986 för rätten att öka produktionen för innevarande år i 

det fall att slutligt beslut i ärendet inte han fatts under året. Ansökan kungjordes i ovan 

nämnda lokaltidningar den 17 september samma år. Yttranden över ansökan inkom från 

miljö- och hälsoskyddsnämnden i Örnsköldsviks kommun, länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Fiskeristyrelsen och Statens naturvårdsverk.232 

 

Återigen yrkade Fiskeristyrelsen på ersättning i form av utsättning av havsöringssmolt. Denna 

gång till en kostnad av 80 000 kr. Naturvårdsverket å sin sida framförde en del kritik i sitt 

yttrande. Verket stod kvar vid sin tidigare åsikt att ytterligare tester med klorfri blekning 

borde utföras vid bruket men de påpekade också att det dittills hade tagit lång tid för den 

egentliga prövningen av fallet att komma igång. Verket påpekade även att det hade ställt vissa 

krav i yttranden som avslagits med motiveringen att det inte fanns tid att genomföra dem, 

något som med tanke på processens allt mer utdragna form inte sågs som en allt för 

tillfredställande motivering.  Verket gav dock inte upp utan försökte återigen att föreslå 

ändringar i verksamheten som skulle kunna förbättra brukets miljöpåverkan: 

 

                                                 
231 Delbeslut 1985-12-11 sid. 8 
232 Delbeslut 1986-11-14 sid. 3 
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Naturvårdsverket anser att försök med ökad andel klordioxid i första hand bör 

genomföras på barrvedslinjen.233 Enligt försök i modellekosystem ger en ökning av 

andelen klordioxid i klorsteget till 50% en god effekt på avloppsvattnet giftverkan mot fisk. 

Naturvårdsverket yrkar att Koncessionsnämnden föreskriver att försökskörningarna skall 

inriktas på att öka andelen klordioxid i barrvedslinjens klorsteg till minst 50%. Tidsbrist 

torde inte kunna åberopas som skäl mot en sådan ändring av försöksuppläggningen. 

Förutsatt att sådana föreskrifter lämnas, vill Naturvårdsverket inte motsätta sig att bolaget 

lämnas begärt tillstånd.234 

 

Vidare belyste Naturvårdsverket även en trend som blivit allt tydligare allt eftersom 

tillståndsprövningsprocessen fort löpte: 
 

Det kan inte uteslutas att bolaget även 1987 behöver ett delbeslut om produktionsökning. 

Naturvårdsverket vill särskilt påpeka att om bolagets ansökan medges med oförändrade 

villkor, innebär det att bolaget under fyra år fått tillstånd till produktionsnivån 600 000 

ton/år utan att några egentliga krav ställts för att motverka ökningen av utsläppen. 

Naturvårdsverket anser mot denna bakgrund att om bolaget redan nu kan förutse 

behov av delbeslut om produktionsökning för 1987, måste bolaget då åtaga sig konkreta 

åtgärder för att minska utsläppen. 235  

 

Naturvårdsverkets kritik tycks ha fått effekt. I en påminnelse som bolaget skickade in till 

Koncessionsnämnden efter verkets yttrande åtog sig bolaget att istället för testningarna med 

klorfri blekning i björklinjen utföra samma tester i barrvedslinjen, med intill 50 % 

klordioxidandel i klorsteget under perioder med god tillgång på klordioxid. I samma 

påminnelse bestred bolaget Fiskeristyrelsens yrkande om utsättning av smolt.236 I det 

delbeslut som fattades den 14 november 1986 argumenterade Koncessionsnämnden på samma 

sätt så som de argumenterat i de tidigare delbesluten. De nekade yrkandet angående utsättning 

av smolt och konstaterade att bolaget åtagit sig att utföra ytterligare försök med klordioxid i 

barrvedslinjen och således var bundna av detta åtagande.237 

 

9.4 En utdragen process 
Den 8 december 1986 inkom bolaget med ytterligare en ansökan om delbeslut för en tillfällig 

produktionsökning för året 1987. Tillståndsprövningsprocessen för det permanenta tillståndet 

                                                 
233 Till skillnad från björkvedslinjen där de tidigare utförts. 
234 Delbeslut 1986-11-14 sid.5 
235 Delbeslut 1986-11-14 sid.5 
236 Delbeslut 1986-11-14 sid.5 
237 Delbeslut 1986-11-14 sid.5-7 
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ännu inte kommigt långt nog för ett beslut.238 I ansökan anförde bolaget att de tidigare 

villkoren fortfarande borde gälla och att det åtog sig att fortsätta försöken med klordioxid i 

barrvedsmassalinjen samt att även utföra försök med membranfiltrering i pilotskala för delar 

av blekeriavloppet från barrvedsmassalinjen.239 

 

Ansökan kungjordes den 13 februari 1987 i Örnsköldsviks Allehanda och i Nya Norrland. 

Därpå inkom yttranden från miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen i 

Örnsköldsviks kommun, länsstyrelsen i Västernorrlands län, Fiskeristyrelsens 

utredningskontor i Härnösand och Statens naturvårdsverk.240 Tre av dessa innehöll kritik mot 

hur tillståndsprövningsprocessen dittills gåt till. Bakom dessa stod miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, Fiskeristyrelsen och Naturvårdsverket. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden anförde bland annat följande: 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden finner det mycket otillfredsställande att under en så lång 

följd av år produktionsvillkoren för en så stor och dominerande utsläppskälla regleras 

utan att en prövning görs av utsläppsvillkoren. Produktion och utsläpp sammanhänger 

och processen för fastläggande av villkor bör därför vara gemensam för produktion och 

utsläpp. Det nuvarande förhållandet med provisoriska produktionsvillkor som löper år 

efter år har i praktiken medfört att miljövårdande myndigheter sedan 1983 saknat 

möjlighet att påverka utsläppssituationen. 

Bolaget kan i detta fall inte lastas för att villkorsprocessen blivit så utdragen, och 

nämnden är väl medveten om svårigheterna som föreligger inom blekeribranschen, både 

vad gäller framtida teknik och vad gäller bedömningen om blekeriutsläppens skadlighet 

för Östersjön. Allt fler fakta talar dock för att nuvarande nivåer redan har åstadkommit 

grava skador på Östersjöns ekosystem och nämnden bedömer att tidpunkten är inne då 

miljövårdande instanser måste kräva en avvecklingsplan för utsläppen av klorerat 

organiskt material i Sverige. (…) 

Den utdragna beslutsprocessen vad gäller blekerifrågorna är ett större 

miljöproblem än bolagets önskan att öka produktionen. Nämnden finner sig därför inte ha 

underlag att kunna avstyrka bolagets ansökan, men vill kraftigt understryka att den ökade 

produktionen är ytterligare en faktor som bekräftar att tiden är mogen för en planmässig 

avveckling av utsläppen av klorerat organiskt material inom den svenska 

cellulosaindustrin och att Koncessionsnämnden snarast måste verka för en utveckling i 

denna riktning.241  

 
                                                 
238 Delbeslut 1987-06-10 sid. 2 
239 Delbeslut 1987-06-10 sid. 4 
240 Delbeslut 1987-06-10 sid. 3 
241 Delbeslut 1987-06-10 sid.5 
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Värt att nämna i samband med detta citat är att Östersjön är ett särskilt känsligt hav. Detta 

beror dels på att det består av brackt vatten, det vill säga en blandning av söt- och saltvatten, 

dels på att det är tungt trafikerat och dels har en liten in- och utströmning.242 Fiskeristyrelsen 

fortsatte i sitt yttrande att yrka på utsättning av smolt, denna gång yrkade de på en utsättning 

av 10 000 st. Om inte en utsättning ingick i beslutet avstyrkte de ansökan. Naturvårdsverkets 

yttrande kan i viss mån ses som en fortsättning av den linje de tidigare följt under processen. 

Yttrandet är inte lika kritiskt som tidigare yttranden men verket insisterar på samma sätt som 

tidigare att ny teknik skall prövas om en ökning av verksamheten skall tillåtas: 
 

Eftersom bolagets hela verksamhet i Husum kommer att omprövas under år 1987 

accepterar Naturvårdsverket att bolaget medges begärt tillstånd för en produktion av 

600 000 t hel blekt sulfatmassa under år 1987. Som villkor för verksamheten bör gälla 

vad som föreskrivits av Koncessionsnämnden i tidigare beslut samt bolagets åtaganden 

rörande försök med membranfiltrering av avloppsvattnet från E0-steget i barrvedslinjen 

samt att barrvedsmassan i största möjliga utsträckning bleks med 50 % klordioxid i 

klorsteget.243  

 

I Koncessionsnämndens övervägande, som ingick i det delbeslut som meddelades den 10 juni 

1987, skrev nämnden att den ansåg att prövning vad gäller permanent utökning av 

produktionen borde göras samtidigt som en omprövning för de tidigare fastställda villkoren. 

Men hänvisning till detta konstaterade nämnden att: 
 

Av vad sålunda anförts framgår, att den i 1982 års beslut förutsatta omprövningen av 

samtliga villkor inte har försenats genom de beslut och delbeslut varigenom årsvisa 

utökningar av produktionen medgivits, och att inte heller ett bifall till den nu behandlade 

ansökan om ytterligare tidsbegränsad ökning av massaproduktionen kommer att leda till 

en sådan försening.244 

 

I delbeslutet gavs bolaget tillstånd till den utökade årsproduktionen för 1987 och återigen 

avslogs Fiskeristyrelsens yrkande om utsättning av smolt. I likhet med de andra besluten i 

fallet var det de tidigare fastslagna villkoren som kom att gälla och Koncessionsnämnden var 

även denna gång tydliga med att poängtera de tester som bolaget åtagit sig att utföra.245 

 

                                                 
242 Hultman (1997) Yttre miljöskydd i massa- och pappersindustrin sid.20-21 
243 Delbeslut 1987-06-10 sid.5-6 
244 Delbeslut 1987-06-10 sid.8 
245 Delbeslut 1987-06-10 sid.9-10 
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9.5 De olika parternas roller och diskussionsdynamiken 
Utav remissinstanserna så var det Naturvårdsverket var mest aktivt. Under sammanträdet lade 

de fram teknikförslag angående rökgasrening och de skrev även flera yttranden i vilka dess 

inställning var i överlag kritisk. Vid verket var man dock villiga att bortse från de negativa 

sidorna av processen om nya tekniker prövades ordentligt. På grund av detta kan det 

konstateras att Naturvårdsverket var tydligt teknikutvecklingsfrämjande under prövningen. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden intog även de en kritisk roll under processen. De höll sig 

tämligen passiva fram till slutet då de tydligt meddelade vad de ansåg om processen och de 

miljöproblemen som bruket orsakade. Nämnden var tydlig på att poängtera att krafttag mot 

organiskt klor var något som skulle komma att vara viktigt inom en snar framtid. Nämndens 

kritik under processens slutstadium riktades främst mot Koncessionsnämnden och inte 

bolaget.  

 

Koncessionsnämnden å sin sida intog en tämligen passiv roll under processen. Trots att 

processen blev allt mer utdragen tycks de inte tagit i med krafttag för att skynda på den och de 

tycks inte heller velat skynda på bolaget i inlämnande av kompletteringar, inte förrän vid 

processens slut då flera remissinstanser riktade kritik mot processens utveckling. 

 

Bolagets representanter tycks ha vara inlästa på olika tekniker och de tycks även ha haft 

kontakter inom branschen246, detta framgick tydligt under sammanträdet då bolaget 

motiverade två av sina teknikval. De intog en aktiv och medveten roll i den del av processen 

som utgjordes av diskussioner om teknik och utvecklingsmöjligheter. Vidare bör det nämnas 

att de ansökningar som skickades in för de olika åren alla är ytterst lika, något som måste ha 

varit effektivt för bolaget då de inte lagt ned tid och pengar på att skriva nya ansökningar för 

de olika tillfällena. Med tanke på att bolaget fick bifall för sina yrkanden kan det tänkas att 

man inte såg något syfte med att uppdatera ansökningarna om inte en uppdatering specifikt 

efterfrågades.  

 

Bolagets advokat Sigvard Norman tycks ha intagit en aktiv del av argumentationen mot 

förslaget att utsätta smolt. Bolagets försvar i denna fråga var att kravet inte låg inom den 

juridiska ramen för en prövning av denna typ, vilket Koncessionsnämnden senare mycket 

                                                 
246 Så som IVL. 
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riktigt fastställde att det inte gjorde. Detta tyder på Normans aktiva inblandning. Utöver detta 

intog han en mer passiv roll under processen, exempelvis var hans uttalanden under 

sammanträdet begränsade till bolagets yrkanden.  

 

Diskussionen under processen utgjordes främst av växelverkan mellan bolagets ansökningar, 

remissinstansernas yttranden och Koncessionsnämndens beslut. Aktivast i denna utdragna 

”konversation” var bolaget och Naturvårdsverket. Fiskeristyrelsen var även de aktiva med att 

inkomma med yttranden men dessa vävdes inte in i konversationen.  

 

9.6 Sammanfattande diskussion  
Den föreliggande tillståndsprövningsprocessens form kan ses som mycket intressant och i viss 

mån ovanligt. Processen inleddes med en ansökan om delbeslut för ett år och fortsatte sedan 

med nya liknande ansökningar år för år. Som det uttryckts i miljö- och hälsoskyddsnämndens 

yttrande kom bolaget undan med en produktionsökning utan att kraven skärptes och de 

miljöförvaltande instanserna kunde inget göra åt saken. Det tycks som att möjligheten till 

denna typ av ansökningar var ett fruktbart sätt att komma undan hårdare krav under en period. 

Det tycks även som om bolaget tog det hela ett steg för långt. Genom att göra denna typ av 

ansökan så många år på raken blev protesterna från remissinstanserna allt tydligare. Vilket 

leder oss till nästa intressanta aspekt av processen: den tilltagande kritiska tonen hos vissa av 

remissinstanserna. Kritiken och dess mottagande tyder på en viss försiktighet mellan parterna 

inom systemet. Den kritik som framfördes var saklig och professionellt uttryckt och endast 

riktad mot Koncessionsnämnden. Bolaget beskylldes inte för dåligt handlande under 

processen. 

 

Bolagets villighet att testa klorfriblekning och membranfiltrering i pilotskala tyder på en 

välvillig inställning från deras sida till miljöskyddssystemet. Det tyder även på att bolaget 

hade stor insikt i dessa nya tekniker och visste vad som var värt att testa. Välviljan till tester 

av nya tekniker tycks i viss mån även ha varit ett försök från bolagets sida att nämna sig 

Naturvårdsverket efter att relationen dem emellan blivit ansträngd under processen.  

 

Föreliggande fall tydliggör att klorfrågan var stor redan vid denna tid. Dels nämns 

Naturvårdsverkets projekt ”Miljö/cellulosa” där de långsiktiga och storskaliga effterkterna av 
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klor studerades och dels diskuterades miljöproblemen i och kring Östersjön och 

klorutsläppens möjliga roll i dessa problem.  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens reaktion över tillståndsprocessen tyder på allmän kunskap 

om och insikt i Koncessionsnämndens vanliga agerande och arbetsprocess. Miljö- och 

hälsoskyddsnämndens reaktion över Koncessionsnämndens agerande tyder på att nämnden i 

detta fall agerat annorlunda mot för vad de vanligtvis gjorde.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att föreliggande fall visar på en stor flexibilitet inom det 

tidiga svenska systemet för miljöskydd. Denna flexibilitet tycks ha medfört en stor mängd 

möjligheter, på gott och ont. 
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10. Skutskär 1986-1992 247 

Tillståndsprövningsprocessen behandlade verksamheten vid Skutskärs cellulosafabrik i 

Älvkarleby kommun, Uppsala län. Processen var en omprövning av beslut fattat den 1 april 

1974. Sökande i processen var inte bolaget, Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag, utan 

Statens naturvårdsverk248. Verket motiverade ansökan på följande vis: 
 

Under den tioårsperiod som förflutit sedan tillståndet till produktion av helblekt 

sulfatmassa gavs har det skett förändringar både beträffande produktion och utsläpp. 

Genom olika undersökningar har kunskapen om utsläppen och utsläppens verkningar 

ökat väsentligt samtidigt som de tekniska möjligheterna att minska utsläppen 

förbättrats.249 

 

Genom Miljöskyddslagen har Naturvårdsverket rätten att söka omprövning för ett bolag av ett 

antal skäl, bland annat därför att ny relevant teknik utvecklats eller därför att det hunnit gå 10 

år sedan verksamheten senast prövades.250  

 

10.1 Processens förfarande 
Redan den 18 december 1984 inkom en skrivelse från Naturvårdsverket till 

Koncessionsnämnden.251 I denna skrivelse begärde Naturvårdsverket vissa kompletterande 

utredningar vilka bolaget utförde och inkom med till Koncessionsnämnden i slutet av 1985.252 

Utredningsmaterialet kungjordes den 20 februari 1986 i Gefle Dagblad och Arbetarbladet, 

vilket kan betecknas som det egentliga startdatumet för processen. Efter detta inkom yttranden 

från länsstyrelserna i Uppsala och Gävleborgs län, från miljö- och hälsoskyddsnämnderna i 

Älvkarleby, Gävle och Tierps kommuner, från kommunstyrelsen i Älvkarleby kommun och 

Fiskeristyrelsen. Eftersom Naturvårdsverket fungerade som sökande i fallet inkom det inte 

med något yttrande. Det inkom istället med en hemställan om omprövning den 1 juli 1986 

efter att ha fått ta del av ytterligare redovisningsmaterial från bolaget.253 

 

                                                 
247 Materialet till detta kapitel är hämtat från riksarkivet i Arninge, F1:335 
248 Beslut 1987-04-03 sid. 1 
249 Beslut 1987-04-03 sid. 6 
250 SFS 1969:387, SFS 1981:574 
251 Beslut 1987-04-03 sid. 6 
252 Naturvårdsverkets hemställan 1986-07-01 sid. 1 
253 Beslut 1987-04-03 sid. 48 
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Ett första sammanträde i fallet hölls den 22 och 23 september 1986.254 Beslut meddelades den 

3 april 1987.255 Detta följdes upp med ett överklagande från bolagets sida redan i slutet av 

samma månad. Överklagandeprocessen fortlöpte under ett års tid och kommer att behandlas 

kortfattat i detta kapitel då den har en viss relevans för rapportens syfte.256 

 

Under fallets gång förekom material från IVL, ÅF-IPK och Miljöforskargruppen (MFG). 

Materialet i fråga tycks vara områdesundersökningar och berör bland annat akut toxicitet mot 

fisk, Gävlebukten som recipient och möjliga konsekvenser av klorutsläpp till den aktuella 

recipienten. Av material relaterat till fallet framgår att Miljöforskargruppen var en 

konsultfirma med två kontor i Sverige (Stockholm och Kil), ett kontor i Finland och 

ytterligare ett i Danmark. 

 

Då huvudmotiveringen till denna omprövning från Naturvårdsverkets sida var att teknisk- och 

kunskapsmässig utveckling skett sedan den föregående tillståndsprocessen var det av yttersta 

vikt för verket att påvisa denna utveckling. Detta åstadkom verket genom att ta stöd i ett antal 

forskningsprojekt som resulterat i nya kunskaper och tekniker. Dessa var främst det för 

pappers- och massaindustrin branschgemensamma projektet ”SSVL-85”, Naturvårdsverkets 

egna projekt ”Miljö/Cellulosa” och SSVL-projektet ”Miljövänlig tillverkning av blekt 

massa”.257 Samtliga projekt behandlade klor och blekning och deras effekter på miljön. Detta 

var således blekningsfrågan som Naturvårdsverket valde att fokusera på under processen.  

 

Under det sammanträde som hölls i september 1986 närvarade relativt få parter. 

Representanter för bolaget, Naturvårdsverket, de bägge länsstyrelserna, miljö- och 

hälsoskyddsnämnden och Fiskeristyrelsen närvarade. Naturvårdsverket representerades av 

hela sex personer, vilket var avsevärt fler än de i vanliga fall en till två personer som brukade 

representera verket. Sannolikt reflekterar detta det faktum att verket var sökande i fallet. På 

bolagets sida fanns den första dagen en representant från Miljöforskargruppen och professor 

Kringstad.258 Vidare närvarade under den första dagen också representanter från Värö bruk, 

                                                 
254 Protokoll 1986-09-22--23 sid. 1 
255 Beslut 1987-04-03 sid. 1 
256 Regeringsbeslut 1988-04-28 Ärendebeteckning 1373/87 
257 Naturvårdsverkets hemställan 1986-07-01 sid.1-2 
     (Se även SSVL 1982, Miljövänlig tillverkning av blekt massa – Slutrapport, Stockholm) 
258 Vid tiden för processen var Kringstad chef för trätekniska avdelningen vid STFI och var aktiv i avdelningens 
arbete med undersökningar av förekomsten av dioxin i fiskar i närheten av pappers- och massaburk. Något som 
var starkt kopplat till klorutsläpp. (Källa: Skogsindustrins forskningsstiftelse, 2007, Bokslut – några lönsamma 
forskningsresultat, sid. 7-8) 
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EKA Nobel, Ncb Vallvik och SCA Pulp samt en journalist från Gefle Dagblad listade under 

övriga. Den andra dagen var de övrigt närvarande mycket färre, endast representanten från 

Värö bruk och en av de två från EKA Nobel närvarade denna dag. 259 

 

10.2 Vattenvård 
Inledningsvis diskuterades det under sammanträdet huruvida de mätningar som gjorts 

verkligen reflekterade de egentlig utspädningsvärdena i recipienten för brukets avloppsvatten. 

Naturvårdsverket menade att så inte var fallet medan bolaget å sin sida hävdade att 

undersökningarna var så nära sanningen man kunde komma med tanke på hur recipienten såg 

ut och de mätmetoder som fanns tillhanda. Recipienten var nämligen starkt genomströmmad 

av utloppet av Dalafloden, något som den metod för uträkning av utspädning som man hade 

vid denna tid inte kunde anpassas till.260 

 

Ett citat från miljöforskargruppskonsulten ger en indikator på gruppens perspektiv på 

miljöriskerna med klor vid denna tid:  
 

Man kan idag dra slutsatsen av hittillsvarande vunna erfarenheter och kunskaper att det 

generellt sett är ganska rimligt att ge en hög prioritet åt att minska utsläppen av klorerad 

organisk substans. Skälet härtill är att vi sedan ganska lång tid har varit helt klara över att 

de klorerade organiska ämnena är potentiellt miljöfarliga men vi har kanske tidigare inte 

haft så mycket direkt bevis för deras skadeverkan och vilka komponenter det är som 

utövar den här skadeverkan. Genom de undersökningar som har gjorts inom SSVL, där 

man vid allt lägre inblandning av klorerade organiska ämnen har erhållit allt lägre effekter, 

har man fått en indirekt evidens för att just den klorerade organiska substansen spelar en 

stor roll. (…) Vi har också i dag börjat få ett bättre grepp om vilka enskilda komponenter 

det är som kan spela en roll. Det görs specialstudier av flera komponenter i familjen 

klorfenolära föreningar. Vi börjar där ha en tydligare bild av att de har olika biologiska 

effekter. Huruvida de verkligen påverkar ekosystemens struktur och funktion är väl 

någonting som vi ännu inte kommer att kunna ge helt klart svar på inom ytterligare några 

år.261 

 

Konsulten erkände således att kloren gav tydliga effekter i recipienten men menade samtidigt 

att det ännu var oklart huruvida det verkligen påverkade ekosystemets struktur och funktion. 

Han påpekade även möjligheten att olika klor fenolära föreningar resulterade i olika 

                                                 
259 Protokoll 1986-09-22--23 sid.1-3  
260 Protokoll 1986-09-22--23 sid.5-11 
261 Protokoll 1986-09-22--23 sid.5 
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biologiska effekter. Diskussionen om vattenvårdsfrågorna och klorutsläppen fortsatte sedan 

ett tag på en förhållandevis neutral nivå, bland annat lades fokus vid detaljer i uträkningarna. 

Men så tog bolagets direktör Hillert tjuren vid hornen och påpekade att: 
 

Koncessionsnämnden har i tre ärenden konstaterat att utsläpp av klorerad organisk 

substans i blekeriutsläpp har en sådan negativ miljöeffekt att det är motiverat med 

långtgående reningsåtgärder. Bolaget bestrider ej detta utan accepterar att det måste till 

ganska långgående reningsåtgärder beträffande blekeriutsläpp. I Östrands-ärendet, som 

uppfattats som ganska analogt, framställde Koncessionsnämnden en gräns för TOCL om 

2 kg p t m. Det är möjligt för bolaget att uppnå den gränsen. Bolaget stöder sig på 

utredningen utförd av IPK. Recipientförhållandena utanför Skutskär motiverar inte att man 

har ett lägre värde för TOCL-utsläpp än vad som har fastställts för Östrandsfabriken. 

Naturvårdsverket har också faktiskt på allra senaste tiden godtagit att man i stället för 

föreskrifter om tekniska åtgärder eller minsta andel satsad klordioxid i blekeriet föreskrivet 

definitivt utsläppsvärde. Detta har skett i en skrift den 10 september 1986 i 

besvärsärendet om Mönsterås.262 

 

Bolaget hade bevisligen hängt med i utvecklingen kring klorfrågan i de närmast föregående 

koncessionsärendena och var inlästa på såväl beslut som yttranden. Det kan nämnas att det i 

fallet kring Norrsundets bruk, granne till Skutskärs bruk, förekom ett liknande beslut om 

TOCl utsläpp som definitivt utsläppsvärde, något som Naturvårdsverket inte helt stöttade (se 

kapitel 9.3). Under föreliggande tillståndsprövningsprocess utvecklade Naturvårdsverket 

motiveringen kring sina farhågor kring TOCl som definitiva utsläppsvärden ytterligare: 
 

Naturvårdsverkets inställning är att tiden egentligen inte är mogen för TOCL-analyser 

som villkor med hänsyn till problemställningarna när det gäller analysens noggrannhet 

och det dåliga underlag som finns för vad olika applikationer ger beträffande utsläpp av 

TOCL.263  

 

Vidare beskrevs av Naturvårdsverkets representanter hur de olika metoderna för mätning av 

TOCl var olika pålitliga och att de passade i olika typer av bruk. I fallet Mönsterås bruk hade 

verket godkänt TOCl lösningen då fabriken i fråga var helt sluten och hade en luftad dam med 

en uppehållstid på ca 10 dygn och den metod som valts för mätning, SI:s metod, var 

acceptable för dessa förutsättningar. De menade även att SCA:s och STFI:s metoder inte var 

                                                 
262 Protokoll 1986-09-22--23 sid.14-15 
263 Protokoll 1986-09-22--23 sid.16 
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lika pålitliga och konstaterade att de överklagat beslutet i Östrandsärendet då detta varit 

baserat på SCA:s mätmetod.264 

 

Professor Kringstad kommenterade de olika mätmetoderna och berättade om en möjlig 

lösning på problemen: 
 

Man har inom SSVL:s Miljö 90-projekt beslutat att satsa ganska stora resurser på att 

utveckla en metod som skall kunna bli lika noggrann, kanske mer noggrann, än de två 

som vi har idag. Framför allt skall den kunna genomföras enkelt och snabbt. Hur det skall 

gå till planeras nu. Första steget är att göra ett besök på kontinenten och lära sig de 

erfarenheter man där har med AOX-metoden. Förhoppningsvis har vi därpå en 

utgångspunkt för det vidare arbetet. Det är inte alls omöjligt att den metod som vi tror 

skall vara framme 1988 kommer att likna AOX-metoden och mera SI-metoden än STFI-

metoden. 265 

 

 

Medan Naturvårdsverket yrkade på en högsta gräns för satsning av elementärt klor 266 var 

bolaget ute efter ett fast utsläppsvärde och uttryckte sig på följande vis: 
 

På grundval av Koncessionsnämndens formulering i Östrandsärendet föreslås följande 

villkorsformulering. – ”Bolaget skall vidtaga åtgärder varigenom utsläppsmängden av 

totalt organiskt bundet klor i avloppsvattnet från blekerierna från den 1 januari 1990 inte 

överstiger 2,0 kg p t m i medeltal för kalender år i enlighet med den nivå som erhålles 

med STFI:s analysmetod. Detta värde skall gälla som utsläppsvillkor med karaktär av 

riktvärde under tiden den 1 januari 1990 – den 1 juli 1991 och med karaktär av 

gränsvärde därefter. För kontroll av detta gränsvärde skall användas den nya 

analysmetod som avses att utvecklas inom SSVL varvid omräkning skall ske till den nivå 

STFI:s metod ger. Om Naturvårdsverket inte kan godkänna den nya analysmetoden och 

omräkningen så får Naturvårdsverket påkalla Koncessionsnämndens prövning av frågan i 

ett gränsvärde”--. Bolagets villkorsförslag är medvetet utformat så att det skall kunna 

gälla som ett slutligt villkor.267 

 

Det uppstod en diskussion kring denna nya mätnings metod och i samband med detta 

konstaterade byrådirektör Sandin från länsstyrelsen i Uppsala följande: 
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265 Protokoll 1986-09-22--23 sid.18 
266 Protokoll 1986-09-22--23 sid.14 
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Avseende önskvärdheten av att redan vid beslutstillfället veta vad som skall kontrolleras 

kan nämnas att Skutskärsverken sedan ett antal år tillbaka har ett villkor beträffande 

utsläpp av ett visst antal t lignin per dygn. Vi har fortfarande inte kommit på hur det skall 

kontrolleras.268 

 

Sammanträdet fortsatte med diskussioner kring möjligheterna att installera en luftad dam och 

att sluta fabriken. I samband med detta debatterades tvättförlusterna, deras miljöeffekter och 

hur dessa skulle räknas ut. Naturvårdsverket och bolaget var inte helt ense om hur dessa 

skulle beräknas för bruket, delvis på grund av att olika parametrar tycks ha varit användbara 

för barr- respektive lövvedsmassa.269 Professor Kringstad gick in i diskussionen och berättade 

vad man kommit fram till på området inom en SSVL-undersökning.270 Detta tycks ha avslutat 

denna diskussion. 

 

Diskussionen fortsatte sedan till COD utsläpp. Här framgår att Naturvårdsverket, i likhet med 

bolaget, var väl insatt i de nyligen tagna koncessionsbesluten. Verket yrkade på en maxgräns 

för COD utsläpp om 4 kg per ton massa. Detta motiverade de på följande vis: 
 

Det finns anläggningar som har föreskrivits det här villkoret. Speciellt hänvisas till ett 

regeringsbeslut den 22 november 1984 som gäller besvär rörande Ncb:s fabrik i Väja. 

Där har recipienten från kondensat begränsats till 4 kg COD p t m. Värdena avser 

förhållanden vis besiktningstillfälle under ostörd drift. Koncessionsnämnden har också i 

beslut den 4 juli 1986 angående Mörrums bruk i villkor 4 angett att COD-reduktionen över 

kondensatavdrivningskolonen skall som riktvärde i medeltal per månad vara minst 90 %, 

utsläppet av föroreningar mätt som COD med kondensatet får uppgå till högst 4 kg COD 

pet t som riktvärde och månadsvärde. Denna typ av villkor bör vara standard för aktuellt 

slag av skogsindustri.271 

 

Vad gäller vidare utsläpp av COD och suspenderade ämnen hade Naturvårdsverket yrkat på 

ett villkor formulerat som susp10, detta till trots att man inom många skogsindustrier övergått 

till susp70. En av Koncessionsnämndens ledamöter, Jirvall, frågade verket hur detta kom sig. 

Som svar fick han att:  
 

Anledningen till att naturvårdsverk yrkar på villkor för susp10 och ej susp70 är att bolaget 

under en lång tid av år mätt sitt utsläpp som susp10 och filtrat som av detta som COD10. 

                                                 
268 Protokoll 1986-09-22--23 sid.20 
269 Protokoll 1986-09-22--23 sid.20-27 
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Man har också gjort en hel del mätningar av susp70. Men när det gäller mätningar av 

COD70, alltså filtrat av susp70, finns det mätningar från tre dygn. Vi menar att det inte kan 

vara något underlag för att föreskriva villkor som COD70 i dagsläget. I så fall måste det 

plockas från ett helt annat underlag.272 

 

Bolaget medgav att de hade ett begränsat material vad gällde COD70 men att de även hade ett 

gott material som visade på sambandet mellan susp70 och susp10. Vidare konstaterade de att: 
 

Med kunskap om differensen mellan susp10 och susp70 kan man kontrollera om erhållen 

differens mellan COD70 och COD10 är rimlig. Bolaget kan därför åtaga sig ett värde i 

COD70.273 

 

Tidigare under sammanträdet hade bolaget konstaterat att de gärna ville ha slutgiltiga villkor, 

det vill säga villkor som skulle kunna gälla i 10 år framåt. Denna vilja lyste åter igenom i 

föreliggande diskussion då bolagets direktör konstaterade att: 
 

Det vore synd om nu ej togs tillfälle att införa de parametrar som är moderna och som 

gäller för alltfler skogsindustrier.274 

 

Naturvårdsverkets svar på detta var att SSVL sagt att man vid varje fabrik borde ha ordentligt 

med mätvärden för att kunna göra dessa mätningar. Verket konstaterade dessutom att det inte 

fanns något som hindrade en ansökan om villkorsändring från brukets sida när sådana 

mätvärden fanns.275 

 

Detta var inte den enda meningsskiljaktigheten relaterad till COD-utsläppen. En annan 

inleddes med att nämndens ordförande, vattenrättsdomaren Svärd, frågade verket hur det kom 

sig att de angett riktvärdet för COD10 i sitt yrkande som ton per massa. Verket menade att 

riktvärden för anläggningen borde relateras till den verkliga produktionen och att det var svårt 

att föreskriva ett definitivt värde då man vid bruket laborerat med olika antal driftsdygn vid 

olika produktionsnivåer276. Bolagets svar på detta blev följande: 
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273 Protokoll 1986-09-22--23 sid.29 
274 Protokoll 1986-09-22--23 sid.29 
275 Protokoll 1986-09-22--23 sid.30 
276 Protokoll 1986-09-22--23 sid.30 



 

 88

Med tanke på arbetet inom SSVL är det förvånande att Naturvårdsverket framför 

produktionsrelaterade villkorsyrkanden. Inom SSVL har ganska entydligt framhållits att vi 

tycker att produktionsrelaterat villkor är svårt och osäkert.277 

 

Då det är svårt att finna säkra samband utsläpp – produktion med flera produktionslinjer 

blir tillsynen mycket svår att utföra.278 

 

Diskussionen fortsatte fram och tillbaka mellan verket och bolaget för att slutligen avrundas 

med inlägg från de andra remissinstanserna, precis som med de flesta andra diskussioner 

under sammanträdet. Under dag två togs dock diskussionen mellan verket och bolaget upp 

igen och debatten fortsatte.279  

 

Därpå följde en diskussion kring tre av Naturvårdsverkets yrkanden. Det första var en önskan 

om att bolaget skulle minska sina kloratutsläpp genom processoptimering, det andra att det 

skulle utreda möjligheten att ytterligare öka andelen klordioxid och undersöka 

behandlingsmöjligheter av klorat med svaveldioxid och det tredje att det skulle samråda med 

verket i utbyggnaden av klordioxidreaktorn.280 Angående yrkandet att utreda behandling av 

klorat med svaveldioxid berättade en av Naturvårdsverkets representanter, avdelningsdirektör 

Fallenuis, följande: 
 

Bakgrunden är att SSVL i sitt nya projekt Miljö 90 gör kraftfulla insatser för att minska 

effekterna av utsläppen från blekerierna. Det finns metoder som nu är på pilot-skala och 

som skulle kunna diskuteras. 281 

 

Diskussionen kring dessa yrkanden kan kortfattat beskrivas som sådan att bolaget var 

generellt sett positivt inställt till att utreda, men de trodde att Naturvårdsverkets förväntningar 

vid dessa utredningar kunde vara för höga. De olika parterna debatterade kring detta ett tag. 

Återigen avrundades diskussionen med att de övriga remissinstanserna redogjorde för sina 

yttranden.282 

 

Värt att understryka är den meningsskiljaktighet som delade miljövårdssystemet i två hälfter. 

Å ena sidan ansåg bolaget, branschorganisationerna och konsulterna att utsläppet av klorat 
                                                 
277 Protokoll 1986-09-22--23 sid.30-31 
278 Protokoll 1986-09-22--23 sid.31 
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inte slagit ut den blåstång som skulle ha funnits i Gävlebukten.  Å andra sidan ansåg 

Naturvårdsverket och resterande remissinstanser att så definitivt var fallet. Denna diskussion 

var även aktuell under behandlingen av Norrsundets bruk (se kapitel 9) men var då inte lika 

framstående utan rörde sig mer om enstaka och utspridda kommentarer om blåstång. I detta 

fall tycks diskussionen i viss mån ha dragits till sin spets. En av bolagets representanter 

påpekade att man från bolagets sida stödde sig på en utsaga av Landners om att det aldrig 

skulle ha funnits någon större mängd blåstång i Gävlebukten. På detta svarade 

avdelningsdirektör Fallenius från Naturvårdsverket helt kort: 
 

Det är helt klart att Naturvårdsverket inte delar Landners synpunkter i dessa 

sammanhang. Gävlebukten skulle kunna vara en god lokal för blåstången.283 

 

Hon fick sedan medhåll från flertalet remissinstanser som konstaterade att de höll med 

verket.284  

 

10.3 Luftvård 
Tidigt under diskussionerna kring luftvård framkom att bolaget i viss mån haft samråd med 

Naturvårdsverket kring det underlag som fanns att tillgå. Bolagets direktör Hillert 

konstaterade att bolaget tillsammans med Naturvårdsverket kommit fram till att det inte fanns 

någon anledning att ta fram ytterligare material. Naturvårdsverkets inställning till 

luftvårdsfrågorna presenterades av avdelningsdirektör Fallenius. I samband med detta 

påpekade hon att den del av landet som berördes av brukets luftutsläpp var 

försurningskänsligt.285 Bolaget tycks ha varit medvetet om försurningsproblematiken och 

Hillert konstaterade att: 
 

Vi har förståelse för att svavelutsläppen måste reduceras. När det gäller konstruktionen 

av villkoret går bolaget på tillsynsmyndigheternas formulering, d v s tillsynsmyndigheten 

har inte såsom Naturvårdsverket framfört yrkande om även ett riktvärde. Bolaget är också 

villigt att styrka årsmedeltalet med en svavelbalans.286 
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Trots de olika åsikterna om hur svavelutsläppen skulle mätas tycks alla ha varit överens om 

att de skulle hållas låga. Som Lundstedt från Gävleborgs länsstyrelse konstaterade rådde det 

inga delade meningar kring det totala svavelutsläppet. Uppsalas länsstyrelse konstaterade i sin 

tur att det var bra att bolaget var villigt att styrka årsmedeltalet med en svavelbalans.287 

Ordföranden frågade om svårigheterna kring att upprätta en svavelbalans och bolagets 

överingenjör Haglund svarade att det var besvärligt och att siffrorna egentligen hade en liten 

tyngd som bevis för utsläppsnivån. Han menade att de direkta utsläppsmätningarna var det 

som egentligen hade avgörande tyngd för nivån.288 

 

Diskussionen handlade också om vindspridning och mätning av luftutsläpp. Nämndledamoten 

Jirvall undrade över den kontinuerliga mätningen av utsläppen och Haglund att den enda 

kontinuerliga mätningen de utförde var av svaveldioxid från sodapannorna och svavelväte 

från mesaugnarna. Vid mesaugnarna mätte de inte svaveldioxidutsläppen, något som Haglund 

motiverade med att man visste att dessa hade mycket lägre utsläpp av just svaveldioxid än vad 

sodapannorna hade.289 

 

Sedan gick diskussionen vidare till illaluktande ämnen. Bägge parter var överens om att där 

egentligen inte fanns något problem på denna punkt. I vissa vindstyrkor och riktningar kunde 

viss doft kännas, men inga klagomål hade lämnats in till kontrollmyndigheterna. Det 

konstaterades även att denna fråga hade låg prioritet i jämförelse med de mer akuta 

vattenvårdsfrågorna. Den enda avstickaren från den i övrigt likriktade uppfattningen i frågan 

kom från Lundberg från Gävleborgs länsstyrelse som menade att: 
 

Man bör inte nöja sig med något som man har slagit fast under tidigare år. Även här går 

tekniken framåt.290 

 

Det framgår dock inte vilka tekniska framsteg som han syftar på. Som svar på hans 

kommentar säger bolagets direktör Hillert: 
 

Det villkor som vi har idag är fullt tillfredsställande. Det ger tillsynsmyndigheten 

möjligheter att påfordra åtgärder. Bolaget delar länsstyrelsens och miljö- och 

hälsoskyddsnämndens uppfattning om att frågorna på vatten sidan är viktigare.291 
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Bolaget hade undersökt vissa kostnader och arbetssätt för uppsamling och destruktion av 

diffusa luftutsläpp. Överingenjör Haglund konstaterade att det handlade om ett komplicerat 

arbete att genomföra något sådant.292 Norén från Naturvårdsverket höll dock inte med om att 

det behövde göras på ett så komplicerat vis. Han informerade om följande: 
 

Det kan handla om vissa punktkällor vilket inte behöver kosta så mycket. Det finns ett 

flertal anläggningar som samlar en del enstaka punktkällor. Jämför exempelvis Mörrums 

bruk som har en uppsamlig från fem till sex punkter. Det kanske är den storleksordningen 

som är realistisk med hänsyn till kostnaderna.293 

 

Under denna provningsprocess förekom en ny typ av yrkande, vilket rörde utsläppet av 

kväveoxider. Naturvårdsverkets representant Norén meddelade att: 
 

Det här är första egentligen gången Naturvårdsverket ställer ett sådant här krav på en 

direkt utsläppsbegränsning vid en skogsindustri. Tidigare har dock Koncessionsnämnden 

föreskrivit villkor om att utsläppet av NOX från en fastbränslepanna bör minimeras. 

Avseende mätinstrumentet kan observeras att om man skall börja styra NOX-utsläppet 

med pannan kan det också påverka utsläppen av polyaromatiska kolväten.294 

 

Bolaget menade å sin sida att det inte hade några större möjligheter att påverka utsläppen från 

barkpannorna, det vill säga de fastbränslepannor som verket refererat till. De önskade istället 

ett annan typ av villkor: 
 

I det här läget är det lämpligt med den formulering som funnits i andra beslut, senast i 

Mörrumsbeslutet. Där anges att företaget skall i samråd med Naturvårdsverket minimera 

utsläppet av kväveoxider till luften. Bolaget accepterar en sådan bestämmelse av allmän 

innebörd.295 

 

Länsstyrelsen i Gävleborg höll med verket om att det var en viktigt parameter att mäta, så om 

det fanns tillförlitliga och enkla instrument för det så borde utsläppet av kväveoxider 

kontrolleras. De lade dock till att det var en fråga som egentligen skulle kunna hanteras inom 
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kontrollprogrammet. Länsstyrelsen i Uppsala yrkade i sin tur på att en kolmonoxidmätare 

skulle installeras för barkpannorna. De menade att det bästa sättet att mäta förbränningens 

effektivitet var genom att mäta kolmonoxid. De påpekade även att de numera, inom 

kontrollprogrammet, krävde regelmässig mätning av koloxid för fastbrännande anläggningar i 

storleksordningen över 0,5 MW. Miljö- och hälsoskyddsnämnden höll med om att koloxid var 

ett bra sätt att mäta förbränning.296 

 

Ordföranden frågade sedan om bolaget gjort några egna mätningar av kväveutsläppen. Som 

svar berättade Haglund att bolaget inte gjort det men fått insikt i förfarandet genom en SSVL-

utredning. I denna utredning skall det ha konstaterats att barkpannor arbetar med en 

förbränningstemperatur där det förekommer en förhållandevis låg bildning av kväveoxider. 

Sedan konstaterade Hillert att bolaget var villigt att installera en CO-mätare då 

kontrollmyndigheten stod fast vid sitt krav och trots att bolaget ansåg att en O2-mätare skulle 

vara tillräcklig.297 Detta tycks ha inspirerat Norén från Naturvårdsverket att utreda frågan 

noggrant. Han berättade följande: 
 

När det sägs att O2-mätaren kan korrelera NOX-utsläppen är det riktigt att O2-halten kan 

betyda rätt mycket om alla andra förhållanden i övrigt är konstanta. Man kan emellertid ha 

variationer i bränslets sammansättning, vattenhalten och annat. Ett alternativ till att 

installera en sådan här mätare är att göra mätkampanjer. Det finns 

koncessionsnämndsbeslut om att instrument skall installeras på fastbränsleeldade 

anläggningar, exempelvis nr 44/85 angående Eskilstuna kommun. Där föreskrevs 

instrument för mätning av NOX, CO2, O2, CO och röktäthet. Det här är ju också en stor 

fastbränslepanna, 80 t ånga per timme. Kraven på den här typen av anläggningar bör 

vara likartade de som man ställer på andra fastbränsleanläggningar. Ett sådan här 

instrument kostar cirka 100 000 kr.298 

 

Norén hade presenterat ett instrument som skulle kunna utföra alla de typer av mätningar som 

instanserna yrkat på. Detta tycks ha avrundat diskussionen. Nästa stora punkt på 

dagordningen blev utsläppen av klor och klordioxid till luft. Naturvårdsverkets yrkande på 

detta område tycks ha skiljt sig från deras yrkande i fallet för Korsnäs Marma, en fabrik som 

låg väldigt nära Skutskär och som tycks ha prövats under samma period. Detta var något som 

nämndledamoten Jirvall var fundersam över, hur kom det sig att de hade ett annorlunda 
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yrkande? Avdelningsdirektör Fallenius svarade å verkets vägnar att detta berodde på att man i 

det andra fallet skulle bygga ett helt nytt blekeri. Alla tycks ha varit överens om vikten av att 

kontrollera och hålla nere denna typ av utsläpp. Det tycks emellertid som om ingen riktigt 

visste hur man skulle hantera en övervakning rent tekniskt.299 Representanten från Uppsalas 

länsstyrelse berättade om hur den kontinuerliga kontrollen av stora utsläpp tidigare skett:  
 

Angående utsläpp från klordioxidfabriken har det till och från hänt att utsläpp har skett. 

Internt på fabriken råder fortfarande den ordningen att personen i vaktkuren har till uppgift 

att hålla ett öga på den speciella skorstenspipan för att se om det kommer ut något grönt 

och då slå larm. Det gjordes tidigare försök att installera någon form av kontinuerlig 

mätutrustning förbunden med en larmordning. Tyvärr gick det aldrig att få det att 

fungera.300 

 

Överingenjör Haglund sade att man kanske skulle kunna använda sig av en fotometer eller 

liknande. Han berättade även att man gjort försök klormätare. Norén konstaterade att 

Naturvårdsverket inte heller hade någon direkt insikt i frågan men att man vid verket var 

medveten om att problem kunde förekomma.301 

 

10.4 Övriga frågor 
Bolaget hade kalkylerat kostnaderna för de miljöanpassningar som diskuterats under 

processens gång. I kalkylerna framkom det att de sammanlagda investeringskostnaderna för 

ett år skulle bli 272 miljoner kronor. Den årliga driftskostnaden beräknades öka med 23 

miljoner kronor. Bolaget menade att dessa kostnader var helt orimliga med tanke på verkets 

situation och åtgärdernas effekt. De underströk att en investering måste vara ekonomiskt 

rimlig. Naturvårdsverket menade å sin sida att den totala ombyggnationskostnaden som 

bolaget angett till 215 miljoner kronor egentligen borde vara 130 miljoner, och att dessa 

kunde investeras över två år. Det menade vidare att bolaget skulle kunna lägga upp 

investeringarna så att det under en femårsperiod lade ut 57 miljoner kronor per år. Dessa 

uppgifter hade verket inhämtat genom kontakter med leverantörer. Verket meddelade vidare 

att man vid Mörrums bruk investerat i en ny sodapanna för 350 miljoner kronor och 

miljöskyddsåtgärder för ytterligare 150 miljoner kronor, allt för en tio procentig 
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produktionshöjning. Verket påpekade även att man i uträkningen av driftskostnaderna borde 

ta hänsyn till kemikaliebesparingarna som den nya produktionen skulle innebära.302 

 

Något som togs upp av ordföranden vid den senare delen av andra dagen var en eventuell 

betydelse av att fallet var en omprövning medan andra fall som man refererat till, som 

Östrand och Mörrum, inte varit det. Han frågade Naturvårdsverket vad de ansåg om detta. 

Fallenius svarade att: 
 

Visserligen är det en viss skillnad. Uppgift från Östrand redovisas enbart med tanke på 

där uppgiven kostnadsökning. Det måste också betraktas att Skutskär är den näst största 

blekta fabriken som släpper ut i Östersjön. Husum är större. Tillsammans med Korsnäs 

Marma står Skutskär för drygt 30 % av utsläppen av klorerad organisk substans till 

Bottniska viken. Även i ett omprövningsärende måste dessa frågor tas upp. I det förra 

ärendet hade vi inte kännedom om att utsläpp av dessa ämnen hade de effekter vi nu 

känner till.303 

 

Naturvårdsverket framförde under processen ett yrkande som var nytt i sitt slag: 
 

Bolaget ska i samråd med länsstyrelsen gå igenom användningen av kemikalier i avsikt 

att byta ut miljöfarliga kemikalier mot mindre miljöfarliga. Bolaget ska medverka till att 

dokumentation tas fram där sådan saknas.304 

 

Verket påpekade dock att även om de inte yrkat på sådan villkor tidigare så hade de ända 

föreskrivits i vissa ärenden. Bolaget godtog villkorsförslaget.305 

 

Sandin från länsstyrelsen i Uppsala tog upp en diskussion om fiberbankar och berättade att 

man vid Korsnäs Marma tagit upp muddermassor och deponerat dessa på land. Bolaget 

motsatte sig ett sådant förfarande med följande motivering: 
 

Frågan har diskuterats internt. Beroende på tidigare kloralkalifabrik finns det mycket 

kvicksilver i bottensedimentet. Det är allmänt känt att det uppstår problem om man 

muddrar sådana här massor. Det är fråga om kvicksilverläckage och svårigheter med 

deponering av sedimentet. I dagens läge finns det inget behov av en muddring. Vi känner 
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till hur det gått till vid Korsnäs Marma, Forss, Västerviks pappersbruk m fl ställen. Bolaget 

anser för närvarande att fiberbankarna bör ligga där de ligger.306 

 

Länsstyrelsen nöjde sig med detta svar och Sandin konstaterade att de ”insåg att det av 

formella skäl [var] svårt att framföra något yrkande i denna del”. Naturvårdsverket 

kommenterade att orsaken till att verket inte tagit upp frågan under processen var vissa 

problem med tolkningen med lagstiftningen. Verket meddelade att de väntade på en 

miljöskadefondsutredning. Fallenius påpekade även att Naturvårdsverket ansåg att det var 

angeläget att fiberbankar med så pass mycket kvicksilver togs omhand.307 

 

10.5 Koncessionsnämndens överväganden och beslut 
Nämnden inledde sitt övervägande med att se tillbaks till tidigare beslut och övervägningar.308 

De gjorde därefter ett längre utlägg om de nyaste rönen om klor. Klorfrågan hade varit 

aktuellt i flera fall. Utlägget i sig är likadant, nästintill ord för ord, som i fallet för Norrsundets 

bruk (se sid. 61). Den tar upp såväl vetenskaplig som teknisk utveckling.309 Bland annat 

konstaterade nämnden att den av utredningsresultaten kommit till slutsatsen att 

”blekeriutsläpp orsaker betydande skador på vattenlevande organismer inom ett närområde av 

utsläppet”.310 
 

Nämnden beskrev också den oro som uttryckts av de olika remissinstanserna och hur 

allvarligt de sett på situationen. Vidare konstaterade den att den helt höll med om att 

situationen var allvarlig och att det fanns skäl för oro. Den poängterade även att nämnden vid 

tidigare prövning börjat se effekter av utsläpp som den redan då oroade sig för, då visste man 

dock inte fullt vad som orsakade dessa effekter. Nämnden hade dock i detta tidigare fall 

försökt hantera problemen genom att besluta om bland annat minskade ligninutsläpp då den 

ville begränsa utsläppen av resistenta föroreningsämnen till recipienten. I nämndens 

övervägande framkommer även att man vid tiden för föreliggande ärende visste att det 

organiska materialet som angavs som TOCl i huvudsak härrörde från vedens ligninämnen.311  
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Nämnden passade även på att poängtera att även om det refererats till andra fall under 

processen var det inte säkert att likadana villkor kunde användas i detta fall då bruken, även 

om det finns likheter mellan dem, är unika i sin sammansättning.312 

 

Under processen framgick vid upprepade tillfällen att bolaget önskade slutgiltiga villkor. Det 

hävdade att det enligt lagen inte fanns möjlighet till prövotidsförfaranden, vilket var något 

som Naturvårdsverket yrkat på.313 Nämndens övervägande kring detta var formulerat på 

följande vis: 
 

Varken lagtext eller förarbete till 21 § ger vid handen att ett prövotidsförfarande – mot en 

tillståndshavares bestridande – skulle kunna föreskrivas i ett omprövningsärende av 

förevarande slag. Detta kan förefalla naturligt redan mot bakgrund av den restriktivitet 

beträffande förfarandet som, enligt lagstiftningen, skall tillämpas vid tillståndsprövningen. 

Därutöver bör dock följande framhållas.  Enligt Koncessionsnämndens mening har 

lagstiftaren förmodligen utgått ifrån att den utredning som tillföres ett omprövningsärende 

enligt 24 § första stycket miljöskyddslagen av Naturvårdsverket m fl myndigheter samt av 

tillståndshavaren skall vara så fullständig att det eller de nya eller strängare villkor som 

avses med verkets ”omprövningstalan” direkt kan föreskrivas på grund härav. Ett 24 §-

förfarande bör sålunda ej initieras av Naturvårdsverket om verket redan på förhand är 

medvetet om att nya eller strängare villkor ej kan föreskrivas utan att tillståndshavaren – 

eventuellt i from av ett prövotidsförfarande – tvingas att verkställa utredningar för att 

klarlägga behovet och/eller möjligheterna att, exempelvis, ytterligare begränsa vissa 

föroreningar eller andra störningar för omgivningen. För sådant fall bör Naturvårdsverket 

istället avvakta utvecklingen på det område som är ifråga liksom utfallet av prövningen i 

andra tillståndsärenden. Här intagen ståndpunkt i prövotidsfrågan synes väl kunna 

försvaras mot bakgrund av den trygghetsverkan som bör vara förenad med ett 

tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen.314 

 

Resonemanget kom att tydligt prägla nämndens beslut. Den hade konstaterat att den, på grund 

av trygghetsverkan, var bunden att ge ett slutgiltigt beslut. Det förekom dock punkter där det 

skulle visa sig svårt. En av dessa var frågan om bolaget borde få ett fast villkor för 

klorutsläppen mätt i TOCl fastslaget eller om de snarare borde få ett villkor baserat i en viss 

teknik och klorsatsning. Bolaget yrkade på det första medan Naturvårdsverket yrkade på det 
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andra.315 Nämnden kom fram till att det bästa vore om bolaget självt fick bestämma vilken 

teknik som skulle användas. Detta motiverades på följande vis: 
 

Tillståndshavaren får ju föresättas vara den som bäst ”känner sin anläggning” med allt 

vad det innebär i fråga om processer, reningsutrustningar, produktionsbeskaffenhet o.s.v. 

Av den anledningen bör det också vara han som vid ett omprövningsförfarande normalt 

har det avgörande inflytandet i frågor om ändringar i produktionsapparaten m.m.316 

 

Bolaget hade yrkat på ett villkor om 2,0 kg TOCl per ton massa. Nämnden tyckte dock att 

detta värde var för högt för bruket i fråga. Den beslutade således att bolaget från och med den 

1 januari 1990 fick tillåtelse att släppa ut 2,0 kg TOCl per ton massa men att det från och med 

den 1 januari 1992 endast hade tillåtelse att släppa ut 1,5 kg TOCl per ton massa. Vidare 

meddelade nämnden att: 
 

Skulle det visa sig att tekniken ej kommer att utvecklas på sätt eller inom tid som ovan 

antagits – på grund av omständigheter som nu ej kan förutses – står det bolaget givetvis 

fritt att beträffande det lägre begränsningsvärdet (1,5 kg) ansöka om tillämpning av 27 § 

miljöskyddsslagen.317 

 

Bolagets önskan om ett slutgiltigt beslut hade resulterat i ett beslut grundat på teknik som 

ännu inte fanns men som nämnden hoppades skulle finns tillgänglig inom ett fåtal år. Vidare 

beslutade nämnden att bolaget i samråd med Naturvårdsverket skulle vidta åtgärder för att 

begränsa kloratutsläppen, så som exempelvis sekventiell satsning eller andra 

processmodifikationer, och att senast före utgången av 1990 redovisa ytterligare möjligheter 

att minska utsläppen grundat i de undersökningar som planerades genomoföras inom 

branschen.318 

 

Vad gällde utsläppen av tvättförluster och COD-utsläpp fortsatte nämnden på samma linje. 

Den menade att även här borde bolaget självt få välja teknisk lösning och att villkoret borde 

vara formulerat som ett fast, icke produktionsrelaterat, värde. Utsläppsgränser för en 

produktion av 450 000 ton respektive 500 000 ton massa fastställdes. Vad gällde uträkningen 

av värden fastställde nämnden att man fortfarande skulle använda sig av COD10 då den ansåg 

att det inte förelåg tillräckligt med material för att kunna använda COD70. Den poängterade 
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dock att det stod bolaget och/eller länsstyrelse i Uppsala län fritt att när tillräckligt med 

material förelåg återkomma till nämnden och begära omräkning av villkoren till COD70.319  

 

Av de beslut som togs på luftsidan är ett av de, för denna rapport, mer intressanta besluten att 

bolaget i samråd med länsstyrelsen skull eftersträva att minska utsläppen av kväveoxider från 

barkpannan. Naturvårdsverket hade yrkat på installationen av en kontinuerligt registrerande 

kväveoxidmätare, andra remissinstanser hade yrkat på andra registrerande redskap. Inga av 

dessa fattades det något beslut om. De enda registrerande instrument som omnämns i beslutet 

var för svavelväte och svaveldioxid i sodapannan, varav den ena redan fanns vid fabriken, 

samt för svavelväte från mesabrännerierna, vilket också redan fanns installerat.320 

 

Vad gäller diskussionen kring klor och klordioxidutsläpp till luft sattes ett begränsande 

utsläppsvärde och nämnden meddelade att om överskridningar av detta värde, på ett icke 

tillfälligt vis, inträffade var bolaget tvunget att vidta skyddsåtgärder eller 

försiktighetsåtgärder. Hur dessa åtgärder skulle kunna se ut nämndes ej. Detta lämnar ett 

intryck av att nämnden visste lika lite om tekniska lösningar på detta område som de andra 

som närvarat under sammanträdet och deltagit i diskussionen i frågan.321 

 

Naturvårdsverkets nya typ av yrkande, angående utbytandet av kemikalier från miljöfarliga 

till mindre miljöfarliga, fick gehör hos nämnden. I beslutet slogs fast att bolaget i samråd med 

länsstyrelsen skulle göra denna typ av utbyte och medverka till dokumentation på området.322 

 

 

 

10.6 Överklagan i ärendet 
För andra fall som behandlats i denna rapport har inte närmare gåtts igenom överklaganden då 

dessa förekommit, med anledning av att de ligger utanför det system som önskas undersökas. 

Överklaganden behandlades av regeringen genom Miljö- och energidepartementet. Den typ av 

process som överklagandet utgör skiljer sig från koncessionsprövningsprocessen i det att 

sammanträden inte förekom och att det material som behandlades till stor del var samma 

material som redan behandlats under tillståndsprövningen, dock med vissa tillägg i from av 
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utlåtanden och inlagor från de berörda instanserna. Det kan således sägas att det är 

överklagandeprocessen inte tillförde mycket nytt till ett fall och inte direkt drev kunskaps- och 

teknikutvecklingen framåt. Föreliggande överklagande ger dock vissa viktiga insikter i 

systemet i fråga. Med anledning av detta ges en kort genomgång av de relevanta delarna ur 

denna överklagandeprocess. 

 

Som nämnts ovan hade bolaget eftersträvat att få slutgiltiga villkor för sin verksamhet, något 

som tycks ha varit svårt för nämnden på vissa punkter. Detta resulterade i ett beslut som i 

grund och botten grundade sig på icke existerande teknik och förhoppningen om att den skulle 

komma att utvecklas inom ett fåtal år. Detta var något som bolaget inte nöjde sig med. Efter 

beslutet meddelats lämnade det in en överklagan. Bolaget motiverade sin överklagan på 

följande vis: 
 

Vi anser, att det varken är möjligt eller rimligt enligt miljöskyddslagen att i ett 

omprövningsärende föreskriva en villkorsgräns som grundar sig i en idag icke känd 

teknik. Enligt vår mening bör det riktiga vara att låta Naturvårdsverket med stöd av 24 § 

miljöskyddslagen begära omprövning av villkoret då känd teknik finns, som möjliggör 

ytterligare begränsningar av TOCl-utsläppet.323  

 

Naturvårdsverkets yttrande i överklagan är ytterst intressant för denna rapport. Verket 

meddelade departementet att det under maj månad 1987 fastslagit och presenterat en 

aktionsplan mot havsföroreningar. I denna sades bland annat följande om utsläpp av stabila 

organiska ämnen från svensk massaindustri: 
 

Massaindustrin står, trots att omfattande åtgärder genomförts, för de största utsläppen i 

Sverige av stabilt klorerat organiskt material till havsmiljön. Det är tekniskt möjligt och 

ekonomiskt rimligt att minska utsläppen av klorerade organiska ämnen från tillverkningen 

av blekt sulfatmassa till en nivå av 1,5 kg klorerad organisk substans (per ton producerad 

massa, och mätt som klor, TOCl) genom en kombination av syrgasblekning och en ökad 

användning av klordioxid vid blekningen. Tekniken införs f n successivt vid svenska 

fabriker. 

Dessa, eller motsvarande, åtgärder är angelägna och bör vara påbörjade inom 

en femårsperiod. Sannolikt måste Naturvårdsverket initiera omprövningen av villkoren vid 

några av fabrikerna.324 
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Det tycks som om Naturvårdsverkets arbetsinsats lönat sig. I mars månad 1988 hörde bolaget 

återigen av sig till Miljö- och energidepartementet. Överklagan var fortfarande öppen och 

tycks inte ha behandlats vidare. Från denna skrift framgår att Regeringen i sin 

miljöproposition den 4 mars 1988 meddelat följande:   
 

Utsläppen av organisk bundet klor bör från sulfatfabriker minskas till 1,5 kg per ton 

klorblekt massa. Åtgärder bör ha påbörjats vid samtliga fabriker före utgången av 1992.325 

 

Bolaget meddelade i sin skrift att man påbörjat arbetet med att hitta lösningar på 

problematiken, såväl på egen hand som via branschgemensamt samarbete. Trots detta kände 

det en stor osäkerhet att det skulle vara möjligt att uppfylla kravet i beslutet till den första 

januari 1992. Bolaget menade att under dessa förhållanden vore rimligast att bara föreskriva 

en gräns som skulle kunna uppnås med dagens teknik, och sedan låta Naturvårdsverket begära 

omprövning i framtiden då den nya tekniken utvecklats färdigt.326 

 

10.7 De olika parternas roller och diskussionsdynamiken 
Även om bolaget hade beställt material från olika konsultfirmor och hade med sig ett fåtal 

externa representanter den första dagen av sammanträdet så kan det konstateras att bolaget i 

mångt och mycket klarade sig bra på egen hand. En central representant för bolaget var 

direktör Hillert. Det var han som oftast förde bolagets talan, lade fram yrkanden och 

hanterade vissa känsliga ämnen. Bolaget hade ingen juridisk representant, denna roll fylldes 

upp av Hillert. Vidare kan konstateras att bolaget var väl inläst och insatt i pågående 

koncessionsfall och relevant kunskaps-/teknikutveckling.  

 

Övervägande del av kommunikation under processen ägde rum mellan bolaget och 

Naturvårdsverket. Båda var väl inlästa men delade inte uppfattning och lutade sig inte alltid 

mot samma fakta, vilket tidvis ansträngde relationen.  

 

Naturvårdsverket hade flera representanter under sammanträdet, vilket antagligen berodde på 

att det var den sökande parten. Av de sex representanter som närvarade tycks 

avdelningsdirektören Fallenius och byrådirektören Norén varit de två som främst förde 

verkets talan. 

                                                 
325 Bolagets skrift om besvär rörande beslutet 1988-03-07 sid. 1 
326 Bolagets skrift om besvär rörande beslutet 1988-03-07 sid. 1-2 
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Koncessionsnämnden var ovanligt aktiv under själva sammanträdet. Såväl ordförande som 

ledamöter ställde flera frågor, vilket var tämligen ovanligt. Av frågornas karaktär tycks det 

som om nämnden velat förstå de olika parterna och deras ståndpunkter ytterligare än vad som 

framgått under konversationen, och därav varit tvungna att fråga. 

 

Remissinstanserna var aktiva i den bemärkelse att de skickade in sina yttranden, framförde 

dem under sammanträdet och ibland inflikade kommentarer. De var dock inte aktiva i samma 

utsträckning som verket och bolaget i de diskussioner som föregick.  

 

10.8 Sammanfattande diskussion 
Av de fall som behandlats i denna rapport är detta det enda som initierats av 

Naturvårdsverket. Det speglar således delar av systemet som de andra fallen inte berör. Den 

sammanlagda effekten av att det var en omprövning och att denna initierades av 

Naturvårdsverket påverkade processen på flera sätt. Först kan nämnas att Naturvårdsverket 

förankrade sina åsikter och yttranden tydligt i ett antal forskningsrapporter. Detta var inte bara 

god stil utan även nödvändigt då det rörde sig om en omprövning. Verket var tvungna att 

påvisa att det sedan den tidigare prövningen framkommit ny kunskap för att 

tillståndsprövningsprocessen skulle vara legitim. Då det var en omprövning var 

Koncessionsnämnden tvungen att fastställa ett slutgiltigt beslut. Den fick inte besluta om 

testperioder för värden för att se hur dessa skulle fungera. En tolkning av ovanstående 

omständighet var således att beslutet skulle reflektera den befintliga tekniska situationen när 

ansökan var gjord av Naturvårdsverket. Enligt tolkningen var verket var mer eller mindre 

tvunget att föreslå fastslagen kunskap och teknik. 

 

En kritik som riktats mot det tidiga miljöskyddssystemet med Koncessionsnämnden och 

miljöskyddslagen är att inte alla aspekter var fullt fastslagna i lagen och att där fans utrymme 

för nämnden att i viss mån tolka lagskriften kreativt. I detta fall kan man se hur detta kan ha 

tagit sig uttryck. Nämnden förde i sitt övervägande en längre diskussion kring vilken typ av 

beslut de skulle kunna ta i frågan om klorutsläppsmängden, det resulterade i ett beslut delvis 

grundat i obefintlig teknik. Något som bolaget i sitt överklagande menade inte var korrekt då 

det rörde sig om ett omprövningsfall som var initierat av Naturvårdsverket. Bolaget menade 
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att verket istället borde återkomma när tekniken fanns för att initiera ytterligare en 

omprövning.  

 

Sannolikt innebar denna möjlighet för nämnden att öppet tolka lagen en fördel för den snabba 

spridningen av ny teknik och kunskap som vi hade inom det tidiga svenska 

miljöskyddssystemet. Om beslutet formulerats så att Naturvårdsverket behövt vänta på att 

solida tekniker tagits fram och först sedan ansöka om ytterligare en omprövning så hade det 

tagit betydligt längre tid att uppnå resultat. Bara den tid det skulle ha tagit att utföra ytterligare 

en omprövningsprocess hade rört sig om minst ett år. Vidare skulle verket inte bara behövt 

göra detta för bruket i fråga utan även för alla andra bruk där prövningar skulle behöva ske för 

att den nya tekniken skulle införas. Genom att nämnden fattade det beslut de gjorde kunde 

även själva utveckling av tekniken ske snabbare, genom att bolaget visste att där fanns en 

tidsgräns de behövde leva upp till satte de igång att arbeta med den tekniska utvecklingen 

såväl på egen hand som inom branschgemensamma ansträngningar. Om beslutet varit 

formulerat som bolaget velat hade de inte behövt göra dessa ansträngningar utan passivt 

kunnat vänta på att utvecklingen skulle ske och att Naturvårdsverket skulle återkomma. 

 

En annan aspekt som torde ha drivit den tekniska utvecklingen framåt är 

Koncessionsnämndens vana att besluta om gränser och utsläppsvärden snarare än tekniker.  

Naturvårdsverket yrkade för vissa av punkterna på dagordningen att speciella tekniker skulle 

anammas, nämnden konstaterade dock att ägaren av tillståndet borde vara den som känner sitt 

bruk bäst och därför också borde vara den bäst lämpade för att avgöra vilken teknik som 

skulle användas vid bruket. Om en viss teknik fastslagits istället för ett utsläppsvärde hade 

detta i realiteten kunnat fungera som en teknikutvecklingshämmande funktion. 

 

Denna tendens att fatta beslut baserat på tekniker som inte ännu existerade var i viss mån 

vanligt inom processprövningarna, i alla fall då det inte rörde sig om omprövningar. Under 

föreliggande process togs ett exempel upp från brukets tidigare prövning, ett beslut kring 

ligninutsläppen, som bolaget fortfarande tio år senare inte listat ut hur man tekniskt skulle 

kunna lösa. Vid en närmare titt på behandlandet av nya tekniker framgår tendensenatt 

nämnden synes ha varit mer benägen att fastslå beslut kring tekniker som var i begynnande 

utvecklingsfaser än de nya tekniker som utvecklats till ett mer stabilt stadium. När det 

kommer till beslut kring susp70 och COD70 beslutade nämnden att dessa inte skulle införas vid 

bruket vid denna tid. Detta kan tänkas bero på att skillnaden mot susp10 och COD10 inte var så 
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stor och dels på att dessa nya mätmetoder redan var tekniskt utvecklade och utvärderade. För 

nämnden var det sannolikt viktigare att det mättes upp värden som var pålitliga genom 

etablerade metoder än att implementera den nya mätmetoden. 

 

Något som framgår tydligt under denna tillståndsprövningsprocess är att stor tillit sattes till de 

branschgemensamma forskningsinsatserna och att organisationerna som utförde dessa uppnått 

stort inflytande. Denna bild framkommer även tydligt i fallet om Norrsundets bruk (se kapitel 

8). Projekt såsom SSVL-85 refererades det flitigt till från bägge sidorna och projektet SSVL-

90 sattes det stora förväntningar på, kanske främst av Koncessionsnämnden.  

 

I frågan om utsläppen från blekerierna verkar emellertid detta inflytande från branschen ha 

minskat något. Å ena sidan påpekade branschen problemen och lyfte fram forskningen kring 

dessa, men å andra sidan hävdade den att man inte kunde vara säker på att detta var korrekt. 

Samtidigt förekom det vissa aspekter av problemet som branschen rent ut sade inte existerade, 

som i frågan kring blåstången. Naturvårdsverket menade att klorutsläpp haft stor påverkan på 

tången och slagit ut denna. Branschen stöttade sig på annan forskning och menade att så inte 

alls var fallet utan att det snarare aldrig funnits någon tång i det berörda området. Trots detta 

gjordes vissa uttalanden från bolagets sida under sammanträdet som tyder på att de egentligen 

var mycket väl medvetna om situationen och hur allvarlig denna var samt även storleken av 

de investeringar som skulle krävas för att råda bot på situationen. Bolaget tycks ha försökt dra 

ut på erkänningsprocessen för att köpa sig tid.  

 

Denna ambivalenta inställning i klorfrågan kan sättas i kontrast till attityden gentemot 

försurningar, vilket var en fråga som avklaras fort under sammanträdet. Försurningen var vid 

denna tid ett etablerat miljöproblem. De miljövårdande instanserna såväl som branschen hade 

en liknande syn på dessa problem och således kunde frågan behandlas fort och effektivt under 

sammanträdet utan att konflikt uppstod.  

 

Under sammanträdet märktes vissa kompromisstendenser, detta trots att bolaget och 

Naturvårdsverket inte var överens om flera punkter. När det kom till samlandet och 

destruktionen av diffusa utsläpp verkade bolaget genuint slagna av det faktum att det skulle 

bli dyrt att genomföra den typ av lösning de beräknat kostnaderna för. Naturvårdsverket, å sin 

sida, konstaterade att det inte behövde bli så dyrt, att bolaget inte skulle behöva en så pass 

komplett lösning som det föreslagit. Det kan tänkas att Naturvårdsverkets 
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kompromissinriktade inställning reflekterade en vilja att hellre se viss samling och destruering 

än ingen alls.  

 

Vad gäller utsläppen av klor och klordioxid till luft kan man ur diskussionen kring detta tyda 

en tendens till att man inom det tidiga miljöskyddssystemet ibland ville mer än vad man var 

kapabla till. Alla parter tycks ha varit överens om att det var farligt med dessa utsläpp och att 

det var viktigt att begränsa dem, man hade dock ingen teknik för det och det verkade inte 

heller som om man hade några solida idéer om hur en sådan teknik skulle kunna se ut. 

Bolaget gjorde dock vissa ansträngningar för att hantera utsläppen. 

 

Den diskussion kring kvicksilverbankar som uppstod under slutet av sammanträdet är 

ytterligare en indikator på att den dåtida lagstiftningen var diffus och inte helt komplett på 

sina ställen. Naturvårdsverket konstaterade att det inte tagit upp detta eftersom de hade 

problem att tyda lagstiftningen och därmed inte visste hur de skulle hantera frågan. Vidare 

verkade inte kunskapen kring hur problemet rent tekniskt skulle hanteras vara helt fullståndig.  
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11. Eds bruk 1987-1989 327 
Detta kapitel behandlar tillståndsprocessen för verksamheten vid Edsbruk som vid tiden för 

fallet ägdes av Eds Bruk Aktiebolag. Bruket hade tidigare ägts av Eds Cellulosafabriks 

Aktiebolag som gått i konkurs under 1985. Efter konkursen låg verksamheten vid bruket nere 

under ca 9 månader. Vid återupptagandet av verksamheten upptogs även efterarbetet av ett 

tidigare koncessionsfall, som i sin tur kom att resultera i det föreliggande fallet.  

 

11.1 Processens förfarande  
Det fall som låg till grund för den berörda processen inleddes i augusti 1979 och fortlöpte 

aktivt fram till dess att ett beslut togs i juni 1980. I beslutet stod bland annat skrivet att:  

 
Såsom villkor för tillståndets skall gälla att bolaget i samråd med Naturvårdsverket och 

länsstyrelsen utan dröjsmål skall vidtaga de skyddsåtgärder och försiktighetsmått i fråga 

om avfallshantering som bolaget medgivit i ärendet, att den luftade dammen eller annan 

därmed minst likvärdig reningsutrustning skall vara i drift senast inom två år räknat från 

dagen för detta beslut, att bolaget i samråd med nyss nämnda myndigheter skall utreda 

vilka ytterligare skäliga åtgärder och försiktighetsmått som bör vidtagas beträffande 

verksamheten vid massafabriken samt att utredningsresultatet med förslag till åtgärder m 

m skall inges till Koncessionsnämnden senast vid halvårsskiftet 1984. Vid 

meningsskiljaktigheter skall tvistig fråga underställas Koncessionsnämnden för 

avgörande. 328 

 

Under hösten 1985 hemställde Eds Cellulosafabriks AB om att ärendet måste få vila då 

bolaget försatts i konkurs. Bolaget hade en hel del arbete att göra ur miljösynpunkt innan det 

skulle kunna leva upp till de krav som ställts i beslutet. När bruket sedan togs över av Eds 

Bruk AB fanns fortfarande mycket att göra. Den 31 mars 1987 beslutade 

Koncessionsnämnden att återigen återuppta ärendet med Edsbruk efter begäran av de nya 

ägarna. Det första som hände i denna förnyade prövningsprocess var att bruket anmodades att 

lämna in den redovisning av, och förslag till, åtgärder så som angetts i beslutet. Dessa skulle 

vara nämnden till handa senast den 14 augusti 1987. Bolaget skulle i arbetet med detta ta 

hänsyn till de kompletteringsönskemål som remissinstanserna tidigare lämnat in. Nämnden 

                                                 
327 Allt material till detta kapitel är hämtat från Riksarkivet i arninge, EI:758 
328 Beslut 1980-06-26 sid.34 
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passade även på att påminna bolaget om att det i beslutet stod skrivet att de skulle samarbeta 

med Naturvårdsverket och länsstyrelsen i arbetet med att ta fram nya förslag på åtgärder.329  

 

Den 14 augusti ankom en redovisning till Koncessionsnämnden över dittills gjorda och 

planerade miljöåtgärder vid bruket. Denna kompletterades efter förfrågan från nämnden, 

kompletteringen inkom den 25 augusti 1987. Efter detta kungjordes ärendet, den 16 oktober 

1987, i Västerviks-Tidningen och i Oskarshamns-Nyheterna med Västerviks-Demokraten.330  

 

Yttranden i fallet skickades in av miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen i 

Västerviks kommun, länsstyrelsen i Kalmar län, Fiskeristyrelsen (utredningskontoret i 

Kalmar) och Statens naturvårdsverk. Även en erinringskraft inkom, skickad av 

gemensamhetssamfälligheten Djursnäs Fritidsförening.331 Efter detta togs nästa steg i 

processen genom att ett sammanträde hölls vid Edsbruk den 13 september 1988. Vid 

sammanträdet inlämnades ytterligare en erinringskraft, denna från Västra Eds intresseförening 

och samrådsgrupp. Utöver intresseföreningen närvarade även representanter från ett 

närliggande kraftverk, fastighetsägare, en lokal fiskeförening och lokal media.332 Efter 

sammanträdet besiktigade Koncessionsnämnden brukets luftade damm.333 

 

Efter sammanträdet efterfrågade Koncessionsnämnden vissa kompletterande uppgifter från 

bolaget. Dessa inkom den 23 januari 1989. Därpå inkom kompletterande yttranden från miljö- 

och hälsoskyddsnämnden, länsstyrelsen, Fiskeristyrelsen och Naturvårdsverket. I detta skede 

skickade även det ovan nämnda kraftverket in en skrivelse. Efter detta fattades slutligen ett 

beslut som meddelades den 7 april 1989.334 

 

Under processen använde sig bolaget av ett antal konsultrapporter. Dessa var utförda av 

Industrins miljöanalys AB (IMAB) och utgjorde två besiktningar av bruket samt ett förslag till 

kontrollprogram framtaget för bolaget. Vidare närvarade även två representanter från IMAB 

vid sammanträdet den 13 september 1988. De två representanterna, direktör Piper och 

miljöchef Carlsson, står listade under bolaget på närvarolistan från sammanträdet.335 

                                                 
329 Beslut 1989-04-07 sid. 4 
330 Beslut 1989-04-07 sid. 4-5 
331 I erinringskraften går att läsa att de motsatte sig all ökning av utsläppen samt ansåg att kraven borde skärpas. 
332 Beslut 1989-04-07 sid. 5 
333 Protokoll 1988-09-13 sid. 8 
334 Beslut 1989-04-07 sid. 1, 5 
335 Protokoll 1988-09-13 sid. 1, div. rapporter återfunna i ”fall mappen” 
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Tidigt under processen lyftes det fram hur litet bruket var; det minsta i sitt slag i 

Skandinavien. Den produktion de hade var mycket mindre än den som de hade tillåtelse till 

enligt tidigare koncessionsbeslut. Bolaget önskade att tillståndet skulle sänkas från en tillåten 

produktion av 35 000 årston till en produktion av 25 000 årston (vid tiden för sammanträdet 

låg den egentliga produktionen på 15 000 årston) för att bättre reflektera den egentliga 

produktionen vid bruket. Tillståndet bolaget innehade var dimensionerat för 20 000 årston 

mer än deras egentliga produktion, något som i sin tur ledde till att man vid bruket inte hade 

några problem med att hålla sig under utsläppsgränserna. På grund av detta yrkade såväl 

Naturvårdsverket som Miljö- och hälsoskyddsnämnden på mindre utsläppsvärden.336  

 

Det bör nämnas att det under sammanträdet den 13 september 1988 inte i någon större 

utsträckning diskuterades utsläppsvärden. Förslag till värden går att finna i de kompletterande 

yttranden som skickats in till Koncessionsnämnden från de olika parterna efter det att bolaget 

kompletterat materialet i sin ansökan i januari 1989. Under sammanträdet diskuterades främst 

vatten- och avfallsrelaterade frågor. Luftvårdsfrågor nämndes endast kortfattat under 

sammanträdet och behandlades inte vidare ingående under processen. I remissyttrandena 

angavs rekommenderade utsläppsvärden. Fler luftvårdsaspekter än så tycks det inte funnits 

anledning att diskutera under denna process.337   

 

11.2 Vattenvård 
Vattenvårdsfrågorna under denna process utgjordes av tre huvudpunkter: valet av BOD eller 

COD, proportionella riktvärden respektive rensning338 av en av brukets recipienter.  

 

Vad gäller BOD eller COD så konstaterades det under sammanträdet att det var svårt att se ett 

samband mellan dem. Länsstyrelsens representant sade att han tyckte korrelationen mellan 

värdena var dålig och att villkoren i beslutet borde anges som antingen eller, han poängterade 

även att COD-belastningen var den viktigaste ur recipientsynpunkt.339 Naturvårdsverkets 

representant befarade att det skulle bli svårt att övergå från BOD till COD och föreslog därför 

                                                 
336 Protokoll 1988-09-13 sid. 2, Beslut 1989-04-07 sid.16, 19 
337 Beslut 1989-04-07, se olika yttranden sid. 27-33 samt Koncessionsnämndens övervägande sid. 33-35 
338 Rensning av vattendrag görs med syfte att återställa dess djup eller ursprungliga läge. En rensning utförs 
genom att fint sedimenterat material grävs bort, oftast med maskin. Vid en rensning är det viktigt att ta hänsyn 
till fiskeribiologiska värden, natur- och miljövärden som återfinns i ett vattendrag samt reproduktionsområden 
Källa: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
339 Protokoll 1988-09-13 sid. 4 
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att det i beslutet skulle fastslås att en kombination av de bägge skulle användas under ett antal 

år som testperiod.340 I beslutet fastslogs gränsvärde för både BOD och COD.341 

 

Vad gäller diskussionen kring proportionella riktvärden så grundade den sig i den ovan 

nämnda situationen att bolaget endast producerade en liten mängd av sin tillåtna kapacitet och 

att de planerade en proportionellt stor ökning av denna. Naturvårdsverkets representant vid 

sammanträdet menade att det smidigaste sättet att handskas med utsläppsgränser för den 

osäkra produktionsmängden skulle vara att fastställa proportionella produktionsrelaterade 

villkor. Idén diskuterades inte vidare under sammanträdet, i alla fall inte i den mån att det 

omnämns i protokollet.342 I Koncessionsnämndens beslut fastställdes sedan proportionella 

värden, såväl månads- som årsmedelvärde, för tre storleks kategorier av produktion: mindre 

än 15 000 ton, 15 000-25 000 ton och över 25 000 ton.343 

 

Det vattendrag som rensningsdiskussionen under prövningsprocessen berörde var en å. 

Området av ån som skulle rensas var åfåran. Redan under åren 1984-85 hade delar av fåran 

rensats. Bolaget lade nu fram förslag till vidare rensning. Naturvårdsverkets representant 

meddelade att verket inte motsatte sig en rensning av hela ån. En av IMAB-representanterna 

presenterade, å bolagets vägnar, ett antal olika sedimentprover som tagits i undersökande 

syfte inför den planerade rensningen. Det fördes även en diskussion om när den tilltänkta 

rensningen skulle ske. Man kom fram till att sommaren 1989 skulle vara lämpligast.344 I 

Koncessionsnämndens beslut nämns följande villkor angående rensningen: 

 
Bolaget berättigas och förpliktigas – i mån av befogenhet – dels att vidta åtgärder i åfåran 

enligt det av bolaget förordade alternativet 1, dels att vidtaga rensning i åfåran på sätt 

länsstyrelsen bestämmer.345 

 

Utöver dessa huvudpunkter omnämndes även andra vattenrelaterade ämnen. Dels 

konstaterade fiskaren Åkerman att ”fiskens kvalitet har förbättrats sedan 1983”.346 Vidare 

diskuterades också möjligheterna för kraftverket vid samma å att utföra så kallad mini-

                                                 
340 Protokoll 1988-09-13 sid. 8 
341 Beslut 1989-04-07 sid. 36 
342 Protokoll 1988-09-13 sid. 8 
343 Beslut 1987-04-07 sid. 36 
344 Protokoll 1988-09-13 sid. 5 
345 Beslut 1987-04-07 sid. 37 
346 Protokoll 1988-09-13 sid. 5 
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intappning347. Direktör Piper från IMAB konstaterade, å bolagets vägnar, att de gärna skulle 

se att kraftverket utförde tappning ned i den naturliga åfåran för att öka vattenflödet. Från 

kraftverket närvarade två representanter under sammanträdet, varav en var dess juridiska 

ombud. Denne konstaterade att ingen möjlighet fanns att pröva kraftverkets 

vattenhushållningsbestämmelser i samband med detta koncessionsärende och att kraftverket ej 

hade någon formell möjlighet att tappa vatten.348 Då frågan inte var formellt kopplad till fallet 

fattades inget beslut om tappning. 

 

11.4 Samrådsgrupper 
Under föreliggande process återfinns något som skiljer sig från övriga fallen i rapporten. 

Under processens gång förekom en hel del samrådsmöten och tidigt under processen växte en 

speciell typ av samrådsgrupp fram. Principen med samrådsmöten var grundad i 

Koncessionsnämndens beslut från 1980 där det stod skrivet att bruket skulle samarbeta med 

Naturvårdsverket och länsstyrelsen i det fortsatta miljöanpassningsarbetet. Detta var något 

som bolaget tycks ha tagit fasta på. Innan Koncessionsnämndes återupptagande av fallet 

deltog bolaget i två samrådsmöten, det första den 26 juni 1986 och det andra den 12 december 

1986. Vid det andra av dessa möten fanns utöver bolagets representanter även representanter 

från Naturvårdsverket, länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vilka som 

närvarade vid det första mötet är oklart. Efter det att målet återigen plockats upp hölls 

ytterligare ett samrådsmöte den 26 juni 1986, ett år efter det att det första mötet gått av 

stapeln. Även denna gång närvarade representanter från bolaget, Naturvårdsverket, 

länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden.349 Om fler möten av denna typ hållits efter 

detta framgår inte av materialet. 

 

Vid ett samrådsmöte mellan bolaget och länsstyrelsen den 17 september 1987 togs ett beslut 

som vidare utvecklade samrådsverksamheten. Det beslutade under mötet att en särskild 

samrådsgrupp skulle bildas med syfte att diskutera bruket och dess verksamhet. I denna grupp 

var det tänkt att representanter från såväl bolaget, länsstyrelsen, kommunen, fackföreningarna 

och de omkringboende skulle delta. Som talesmän för de kringboende valdes Västra Eds 

Intresseförening som fick välja två medlemmar ur föreningen att representera de kringboende. 

                                                 
347 Tappning vid vattenkraftverk i den bemärkelse det talas om här innebär att extra mycket vatten tillfälligt 
släpps ut ur dammen, ofta är syftet att hindra översvämningar. Källa: Nationalencyklopedin. 
348 1988-09-13 sid. 5-6 
349 Sammanställning av beslut / ärenden. 
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Gruppens första möte planerades äga rum den 7 oktober samma år.350 En samrådsgrupp av 

denna typ, med allmänheten involverad, tycks vara en tämligen ovanlig företeelse. Närmare 

detaljer kring vad gruppen diskuterade framgår inte ur materialet. 

 

11.5 De olika parternas roller och diskussionsdynamiken 
Under sammanträdet fördes bolagets talan främst av direktör Piper från IMAB och av 

bolagets laboratoriechef Dahlquist. Miljöchef Carlsson från IMAB var även han aktiv. 

Bolagets advokat, Tony Sandell, yttrade sig endast två gånger under hela sammanträdet: den 

först gången för att presentera bolagets yrkanden och den andra vid slutet för att sammanfatta 

vad bolaget gått med på under sammanträdet. Han intog alltså inte en vidare aktiv roll. 

Detsamma gäller bolagets verkställande direktör som endast yttrade sig en gång vid 

sammanträdes start där han gav en orientering om bolaget och brukets läge.  

 

Naturvårdsverkets representant var aktiv, men inte i den grad som annars var vanligt för 

representanter från verket i koncessionsfall. Han uttryckte sig kortfattat och endast ett fåtal 

gånger. De utlägg han gjorde var inte direkt rådgivande utan hade snarare formen av 

konstateranden. Verkets yttranden som de skickat in till nämnden i fallet var dock mer 

utförliga och hade mer av en rådgivande karaktär.  

 

Såväl länsstyrelsens som Fiskeristyrelsens representanter var aktiva under sammanträdet. 

Totalt sett dominerades emellertid diskussionen under sammanträdet av bolaget, speciellt av 

de ovannämnda herrarna Piper, Dahlquist och Carlsson. 

 

11.6 Sammanfattande diskussion  
Det som gör detta fall ovanligt är att det rör sig om ett bruk som gått igenom såväl ägarbyte 

som konkurs, och att ansökan gällde en produktionsminskning. Koncessionsnämndens 

handläggning av ärendet tyder på en stor flexibilitet i systemet. Fallet lades på is medan 

utredningar kring vad som skulle hända med bruket gjordes. Efter det att bilden av brukets 

framtid var tydligare återupptogs det och arbetet med miljöanpassningen fortsatte. 

 

Ytterligare en punkt som tyder på flexibilitet är angivelsen av utsläppsvärden för olika 

produktionsmängder. Istället för att anta ett värde och sedan behöva göra en omprövning 
                                                 
350 Brev från Eds Bruk AB till Västra Eds Intresseförening, innehållande inbjudan till gruppen samt information 
om tid och plats för det första mötet. 
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några få år senare för en ökad produktion löstes det på detta vis, en lösning som sparade såväl 

tid som resurser. Vidare görs fallet intressant också av de relaterade samrådsmötena, dit bland 

annat omkringboende bjöds in.  
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12. Analys och diskussion 
Syftet med denna rapport har varit att genom studiet av ett åtta koncessionsfall inom svensk 

pappers- och massaindustri från sent 1960-tal till 1990-tal, undersöka kunskaps- och 

teknikspridning och ett eventuellt samförstånd i tillståndsprövningsprocessen, samt hur dessa 

sammanhang eventuellt förändrats över tid. Relevanta frågeställningar har i detta 

sammanhang varit: 

• Hur kom ett eventuellt samförstånd till uttryck i processen? 

• Hur uppehölls ett samförstånd givet den ojämna maktbalansen mellan de olika 

parterna i processen? Kan det förklaras med ett ömsesidigt beroende? 

• Hur kom samförståndet till uttryck i kunskaps- och teknikspridningen – vilken var 

deras ömsesidiga relation? 

• Vilken var allmänhetens respektive bolagsföreträdandens roll i processen, för 

samförstånd och kunskaps- och teknikspridning? 

• Förändrades samförståndet respektive kunskaps- och teknikspridningen och/eller deras 

ömsesidiga relation över tiden? 

 

12.1 Samförståndets dynamik 
Genomgånget material visar flera olika sätt på vilket samförstånd inom systemet tagit sig 

uttryck såsom i delgivningen av information, i samråd kring tekniska lösningar och genom 

kompromisser. Vad gäller delgivning av information avses att informationsflödet gick i båda 

riktningarna, dels spred Naturvårdsverket och Koncessionsnämnden information, men även 

bolagen och branschen delgav varandra och de andra delarna av systemet information. Vad 

gäller kompromisser så förekom dessa både från den miljöförvaltande sidan av systemet såväl 

som från bolagens sida.  

 

Det var vanligt att bolaget och Naturvårdsverket yrkade på olika stora utsläppsmängder. Det 

förekom att de i vissa fall kompromissade och så att säga möttes halvvägs. Ett exempel på 

detta är prövningen av Munksunds bruk 1972-1973 (kap 5). Bolaget yrkade i detta fall på en 

utsläppsmängd 0,8 % av linerproduktionen för suspenderade ämnen. Naturvårdsverket å andra 

sidan ville att utsläppsmängden skulle bestämmas till 0,5 %. Verket accepterade dock 

bolagets kompromissförslag på 0,7 %, så länge bolaget hade den uttalade målsättningen att 

hålla utsläppen nere. Ytterligare ett tydligt exempel på kompromissvillighet återfinns i fallet 

kring Norrsundets bruk 1981-1987 (kap 8). Här ökade Naturvårdsverkets kompromissvillighet 
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allteftersom processen fortlöpte. Verkets yrkande om klordioxidsatsning i början av processen 

var ett tufft och teknikspecifikt yrkande. Senare i processen fick yrkandena en mjukare 

karaktär och blev bland annat inriktade på utsläppsgränser snarare än specifik teknik.  

 

I processen kring Husums sulfatfabrik (kap 9) framträder en samförståndsanda i samrådet 

kring tekniska lösningar. Relationen mellan Naturvårdsverket och bolaget hade blivit 

ansträngd tidigare i processen men under samrådet närmar sig bolaget Naturvårdsverket och 

ställer sig positivt till att prova ny teknik.  

 

Samförstånd och förtroende går hand i hand. I kapitel 7 visades ett exempel på stort 

förtroende i samband med delgivning av information. SCA utförde en undersökning bland 

flera bruk om deras egentliga utsläpp i relation till deras tillåtna utsläpp. Undersökningen 

utgjorde en del av processen kring Munksunds bruk 1980-1983. Bara det faktum att SCA fick 

ta del av de andra bolagens mätresultat, inklusive värden som bröt mot koncessionsbeslut, 

tyder på en mycket hög samarbetsvilja inom branschen. Vidare tyder det på ett stort 

förtroende från branschens sida för miljöskyddssystemet. Bolagen som delgav sin information 

var med högsta sannolikhet medvetna om hur denna skulle komma att användas i processen 

kring Munksunds bruk. De måste således ha haft ett mycket stort förtroende för 

Naturvårdsverket och Koncessionsnämnden, för att informationen inte skulle komma att 

användas mot dem, såsom till polisiära åtgärder.  

 

Ovanstående diskussion speglar hur samförståndsaspekter tog sig uttryck i 

tillståndsprövningsprocesserna och har därigenom berört svaret på rapportens första 

frågeställning. Diskussionen leder även fram till svaren på nästa frågeställning: Hur uppehölls 

ett samförstånd givet den ojämna maktbalansen mellan de olika parterna i processen? Kan det 

förklaras med ett ömsesidigt beroende? Till att börja med kan det konstateras att ja, båda 

delarna av systemet var beroende av varandra. Såväl branschen som den miljöförvaltande 

sidan av systemet erhöll synergieffekter av varandra. Naturligtvis var bolagen beroende av 

den miljöförvaltande sidan, att tillstånd erhölls med rimliga åtgärdskrav. På samma sätt var 

den miljöförvaltande sidan, och inte minst Koncessionsnämnden, beroende av branschens 

kunskap för att kunna följa miljöskyddslagstiftningen krav, dvs. att de åtgärder nämnden 

ålade de enskilda företagen utöver att vara miljömässigt motiverade, vilket sannolikt 

Naturvårdsverket var kapabelt att bedöma, också skulle vara tekniskt möjliga och ekonomiskt 

motiverade. Till de två sistnämnda kraven var nämnden rimligtvis beroende av 
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företaget/branschen för att kunna bedöma. Koncessionsnämnden var således beroende av 

information från branschen såväl som från remissinstanserna för att kunna ta beslutet i fråga. 

Den inbyggda ojämna maktfördelningen i systemet (med en dömande instans) synes alltså ha 

överbryggts av det ömsesidiga beroendet. Det handlade om att både ge och att ta samt om att 

upprätthålla en balans mellan dessa två. I Husumfallet (kap 9) drev bolaget i mångt och 

mycket sin linje starkt och tog för sig bäst de kunde, men av vad som kan tolkas som respekt 

för systemet, och insikt om att de var beroende av detta, tog bolaget även på sig att testa vissa 

nya miljötekniska lösningar. Denna strategi tycks ha fungerat väl för bolaget under en längre 

period. Den ojämna maktbalansen gjorde sig dock påtalad vid tillfällen då ett bolag så att säga 

försökte ta för sig för mycket. Här kan det återigen refereras till Munksundsfallet från 1980 

(kap 7). Naturvårdsverket berättade under sammanträdet i detta fall om påföljder som kunde 

komma i fråga om tillåtna värden överskreds. Vidare kommenterade Koncessionsnämnden att 

bolaget genast måste sänka sina BS7 värden och att det annars riskerade påföljder. Det 

framkommer således tydligt att det inte är någon tvekan om att det är Koncessionsnämnden 

och även i viss mån den rådgivande sidan av systemet som sitter på större maktpositionen 

gentemot bolaget och branschen. Även värt att nämna från detta fall vad gäller maktbalans 

och beroendesituationer är att nämnden utryckte besvikelse över Naturvårdsverket och 

länsstyrelsens frånvarande kritik till det faktum att bolaget länge släppt ut högre BS värden än 

vad det haft tillåtelse till. Koncessionsnämnden var den part som innehade den yttersta 

makten inom systemet, men som samtidigt var mest beroende av de andra parternas agerande. 

Den hade inte själv möjlighet att agera tillsynsmyndighet, utan var beroende av att 

Naturvårdsverket och länsstyrelsen skötte sina uppgifter för att systemet inte skulle tappa i 

legitimitet. 

 

12.2 Kunskapsspridning och samförstånd 
Hur kom samförståndet till uttryck i kunskaps- och teknikspridningen – vilken var deras 

ömsesidiga relation? Det har redan konstaterats att samförståndet bidrog till spridningen av 

kunskap som skulle kunna användas mot spridaren och hela branschen (Munksund, kap 7) 

och att bland annat det ömsesidiga kunskapsberoendet bidrog till att överbrygga den ojämna 

maktbalansen i systemet och till att bevara samförståndet. Det kan också slås fast att teknik-

/kunskapsspridning förutsätter något som i kapitel 5.4 omnämns som ett kunskapsspridande 

klimat. Hälsovårdsnämnden hade hört talas om microflotation, en helt ny teknik som 

fortfarande var på tidiga teststadier, och tog upp denna punkt till diskussion. Diskussionen 
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blev tämligen kort då man fort kom fram till att tekniken inte utgjorde en lösning på de 

aktuella problemen. Det relevanta i sammanhanget är emellertid att teknikförslaget, som 

dessutom kom från en instans som i vanliga fall inte lämnade sådana förslag, gavs 

diskussionsutrymme. 

 

En annan viktig aspekt att nämna i detta sammanhang är den generellt höga kunskapen inom 

systemet, något som i kapitel 3.1.1 omnämns som centralt för det svenska 

miljöskyddssystemet. Detta grundar sig i tanken att för att förstå vad en part ville uppnå så var 

det viktigt att alla parter hade samma information och kunskap. För de flesta parter inom 

systemet var grundkunskapen generellt hög, speciellt i de senare fall som studerats i denna 

rapport, och det verkar handla om mer eller mindre samma grundläggande kunskaper. Detta 

bidrog i sin tur till att information aldrig behövde förenklas utan kunde skickas direkt ut i 

systemet. Den totalt sett omfattande, homogena och jämt fördelade kunskapen i systemet kan 

således antas ha utgjort en grundbult i samförståndet.  

 

Det kan samtidigt konstateras att det förekom att material användes i ansökningar som ännu 

inte var offentliggjort och på grund av detta inte spreds till systemets alla delar. Det tycks 

dock som om informationen spreds effektivt när den väl blev offentliggjord.  

 

Ovanstående diskussion leder fram till frågan om vilken allmänhetens respektive 

bolagsföreträdandens roll var i processen, för samförstånd och kunskaps- och 

teknikspridning? Inte i något av de fall som behandlats i rapporten har allmänheten fått något 

genomslag för sina ståndpunkter då de på eget bevåg hört av sig i erinransskrifter. Enligt 

lagen fanns möjligheten för allmänheten att delta dels genom dessa skrifter och dels genom 

sammanträden. Dessa rättigheter tycks ha brukats relativt flitigt. Det var dock svårt för 

allmänheten att få gehör för sina synpunkter då dessa oftast slukades upp av mer tekniska 

beskrivningar och yrkanden från remissinstanser, eller rent av saknade juridiska belägg. Det 

tycks som om den höga kunskapsnivån satte stop för allmänhetens deltagande. Ett exempel på 

detta är fallet med Norrsundets bruk (kap 8) där det till och med förekom representanter från 

allmänheten som skaffat sig juridiskt ombud. Trots det fick de inte något genomslag. 

Yrkandena från allmänheten tycks i detta fall främst ha försvunnit i den större mängden 

yrkanden från andra parter, det vill säga att de togs upp av andra parter i mer detaljerad form. 

I samband med detta fall omnämns i fotnot 214 på sidan 65 fallet Mörrums bruk, där det inte 
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var avsaknad av juridisk eller teknisk kunskap som tycks ha trängt undan argumenten från en 

av de organisationer som engagerade sig utan snarare kunskapen om systemet i sig.  

 

I ett fall tycks allmänheten ha givits möjlighet till en mer viktig roll i processen. I fallet 

Edsbruk (kap 11) bildades en så kallad samförståndsgrupp i samarbete mellan bolag och 

länsstyrelse som tycks ha diskuterat bruket och dess utveckling. Till relaterade samrådsmöten 

bjöds representanter från allmänheten in för att delta. Då det inte är tydligt i det material som 

bearbetats, vad som föregick i denna grupp kan det emellertid inte sägas med säkerhet om 

allmänheten i realiteten innehade en viktigt och inflytelserik roll eller ej. 

 

Vad gäller bolagsföreträdarens roll i processen tycks det som om den varit högst varierande. 

Att bidra eller ej till samförståndet var något som låg på individbasis. Det kan dock 

konstateras att bolagets representant hade betydelse för processen i stort. Om representanten i 

fråga var väl inläst på tekniker och kunskapsområden som diskuterades kunde denna å 

bolagets vägnar ta en mer aktiv del i diskussionen. Det bör även sägas att detta i viss mån 

även gällde juridiska aspekter.  

 

12.3 Tidsaspekten 
De fall som behandlats i denna rapport har varit väl utspridda över en period om ca 20 år. I 

analysen av fallen framkommer vissa indikationer på hur systemet, och processen inom detta, 

förändras över tid. En tendens som framstår tydligt vad gäller effekterna av ökad kunskap och 

medvetenhet, är hur vissa frågor utvecklas från nya till etablerade. I kapitel 11 framkommer 

en tydlig kontrast i attityden till en ny fråga, såsom klorfrågan, mot en äldre mer etablerad 

fråga, som försurningsfrågan. Den nya frågan debatteras fram och tillbaka och branschen 

ifrågasätter om det verkligen är ett legitimt problem. Den äldre och mer etablerade frågan 

debatteras inte alls på samma sätt, utan alla parter var överens om att det var ett problem och 

att åtgärder måste tas. 

 

Ytterligare något som ändras över tiden är balansen mellan de olika parterna. Till en början 

låg en stor del av inflytandet över besluten hos Naturvårdsverket, deras råd var starkt 

vägledande för Koncessionsnämnden. Över tid förändrades dock detta. Fram emot tidigt 

1980-tal började branschen att få ett allt större inflytande, främst genom SSVL och STFI. I 

vissa av de senare fallen, så som exempelvis Norrsundet (kap 8), hade branschen en 
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framstående position och maktbalansen mellan dem och Naturvårdsverket blev vid denna tid 

allt jämnare. Det kan tänkas att detta är resultatet av en tämligen naturlig process. Vid starten 

för det tidiga miljöskyddssystemet fick Naturvårdsverket en given roll i bedömandet av vad 

som var miljömässigt motiverat, men rollen kom så småningom att mer och mer delas med de 

branschgemensamma organisationerna allt eftersom deras kunskapsnivå utvecklades i 

systemet, för att slutligen inta en, med verket, mer eller mindre jämställd roll.  

 

Ett tydligt resultat av detta balansskifte blev att de tekniska diskussionerna under 

sammanträdena tenderade bli mer detaljerade och utvärderande. Detta förekom även under 

tidigare processer om bolagets representanter var väl inlästa på det tekniska läget. Den kanske 

största skillnaden över tid, och tillika effekt av den utjämnade kunskapsbalansen, var att de 

tekniska förslag som bolagen respektive Naturvårdsverket representerade blev allt mer olika 

allt eftersom de branschgemensamma organisationerna utvecklade ny och egen teknik. Därav 

blev de teknikutvärderande inslaget allt mer framträdande i processen. 

 

12.5 Lagstiftningen 
Något som blivit tydligt under arbetet med denna rapport är lagstiftningens roll i systemet. I 

de fall som behandlats i denna rapport framstår hur lagens flexibilitet och i många fall rena 

otydlighet tycks ha resulterat i att ett utrymme för kreativ tolkning skapats, något som i sin tur 

tycks ha varit centralt för att jämkningar, kompromisser, samförstånd samt kunskaps- och 

teknikspridning skulle kunna komma till stånd. 

 

Ett exempel på flexibiliteten i lagstiftningen återfinns i fallet Munksund 1980-1983 (kap 7). 

Naturvårdsverket krävde i detta fall extra hårda gränser för bullernivån då bolaget låg nära 

bostadsbebyggelse. Med extra hårda gränser menas här gränser som var lägre än de som 

Naturvårdsverket generellt använde som riktlinjer. Det fanns således utrymme i lagstiftningen 

att driva igenom denna striktare linje och bolaget fick hårdare gränser än andra bruk av 

samma typ.  

 

Ytterligare ett exempel på flexibiliteten i lagstiftningen, ett kanske ännu tydligare sådant, och 

på hur denna förmåga i systemet kan antas ha varit central för att teknikutveckling/spridning 

skulle komma till stånd, återfinns i fallet Skutskär (kap 10). Koncessionsnämnden förde i sitt 

övervägande kring detta fall en längre diskussion kring vilken typ av beslut den skulle kunna 
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ta i frågan om klorutsläppsmängden utifrån ett juridiskt perspektiv, det vill säga: vilken typ av 

beslut tillät egentligen lagen? Det resulterade i ett beslut delvis grundat i obefintlig teknik, 

något som bolaget i sin överklagan till regeringen menade inte var en korrekt tolkning av 

lagen då det i detta fall rörde sig om ett omprövningsfall initierat av Naturvårdsverket. 

Bolaget menade att verket istället borde återkomma när tekniken fanns för att initiera 

ytterligare en omprövning.  

 

Det tycks som om denna möjlighet för Koncessionsnämnden, att öppet tolka lagen, utgör en 

central förklaring till den snabba spridning av ny teknik och kunskap som präglade det tidiga 

svenska miljöskyddssystemet. Om det ovan nämnda beslutet formulerats så som bolaget 

önskade, att Naturvårdsverket behövt vänta på att solida tekniker tagits fram och först sedan 

kunnat ansöka om ytterligare en omprövning, hade det tagit betydligt längre tid att uppnå 

resultat. Genom att beslutet faktiskt såg ut som det gjorde, mer eller mindre tvingades ju 

bolaget till att självt aktivt delta i utvecklingsprocessen.   

 

12.6 Slutord 
Som avrundning på denna rapport konstateras att det tidiga svenska miljöskyddssystemet, och 

då framförallt själva prövningsprocessen, kom att fungera som en arena för myndigheter och 

industri, det vill säga för de miljöförvaltande instanserna å ena sidan och för bolagen och 

branschorganisationerna å andra sidan, för såväl miljöskydd som för ekonomisk och teknisk 

utvärdering av nya lösningar. Det var inte bara miljöeffekterna som fick styra utan det skulle 

även vara tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.   

 

Det går att se att ett antal möjliga kritiska problem av den typ som behandlades i kapitel 2.1.1, 

skulle kunna ha uppstått inom denna ständigt utvecklande arena och i sin tur lett till 

disharmoni. I detta fall innebär disharmoni att önskad effekt av systemet inte uppnås och att 

systemet därigenom inte heller utvecklas vidare, dvs. den miljötekniska utvecklingen stannar 

av. Exempelvis skulle alltför strikta beslut om utsläppsgränser, som varit svåra för befintlig 

teknik att klara av, kunnat orsaka disharmoni. Beslutet hade då i realiteten inte fått genomslag 

förrän en teknik som motsvarade kravet hade utvecklats och återställt balansen, och först då 

skulle systemet kunna utvecklas på samma vis som tidigare. Ytterligare ett problem som 

skulle kunna ha uppstått och skapat disharmoni var om en ny och central teknik visat sig vara 

alltför dyr för att kunna bli implementerad i stor skala inom systemet. Något som diskuterats 
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ovan är övergången från möjligt miljöproblem till etablerat miljöproblem. Även detta skulle 

ha kunnat orsaka disharmoni inom systemet. När ett möjligt miljöproblem trädde in på arenan 

måste detta antingen etableras eller tydligt avskrivas för att systemet skulle kunna utvecklas i 

harmoni. 

 

Denna arena för myndigheter och industri hade varit svår att skapa om det inte funnits ett 

naturligt inbyggt utrymme i systemet, för en grundläggande samförståndsanda. Tack vare 

samförståndet kunde representanter från de olika delarna av systemet mötas nästan som 

jämlikar, trots ojämn maktbalans, och driva den miljötekniska utvecklingen framåt.  
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