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SAMMANFATTNING

Parallellt med att miljöfrågorna flyttat fram sin position i samhällsdebatten har historiker 
världen över visat ett ökat intresse för att studera relationen mellan människan och den naturliga 
miljön. I denna historieskrivning har dock ofta fenomen som industrialisering, samt ekonomisk
och teknisk utveckling, endast betraktats som förklaringar till miljöns degradering, under det att 
få försök gjorts att utforska de mer komplexa särdragen i dessa fenomens relationer med miljön.
Detta har bidragit till att det inom teknik-, miljö- och företagshistorien, sedan sent 1990-tal 
efterfrågats ett utökat fokus på de interna och externa dynamiker som format utvecklingen av de 
industriella produktionsmetoder som haft en stor inverkan på miljön genom historien. 

Denna studie fokuserar på de teknikval som företaget ställs inför till följd av att det utsätts
för restriktioner kring dess förorenande verksamhet. Genom en företagsansats får vi en fördju-
pad förståelse för relationen mellan industriell produktionsteknik och miljön genom att det 
ytterst är i företaget som teknikvalet görs, och analysen möjliggör en studie av motiven till 
sökandet efter miljövänlig teknik samt av vad som karakteriserar teknikvalsprocessen. Teknik-
valet bör dock inte betraktas som en intern företagsekonomisk ”historia” utan som en process 
som måste förstås i sitt komplexa beroende av ett antal sociala, kulturella, tekniskt-
vetenskapliga, rättsliga och ekonomiska faktorer. Nathan Rosenbergs syn på teknikval och 
teknikutveckling utgör en central utgångspunkt i denna studie. Enligt Rosenberg fattas beslut 
om utformandet av produktionstekniken under ofullständig information om inte minst möjliga
tekniska åtgärder och dessas effekter. Detta innebär att teknikval ofta kännetecknas av sökandet
efter tekniska kunskaper för att kunna tillämpa ej ännu utvecklade tekniska möjligheter snarare 
än av ett val mellan färdiga tekniska lösningar. 

Mer specifikt fokuserar denna studie på de teknikval som görs till följd av att det indi-
viduella företaget utgör föremål för en konflikt om dess förorenande aktiviteter. De fall som 
studeras utgörs av två konflikter beträffande förorenande utsläpp till vatten och luft från företag
inom svensk pappersmassaindustri, Örebro Pappersbruk, 1904-1911, samt det mer moderna
Värö bruk/Södra skogsägarna, 1964-1972. Genom att jämföra konflikter från två så vitt skilda
perioder angående samma typ av utsläpp från en och samma industri, ges vi bl.a. en möjlighet 
att undersöka vilken inverkan ökad kunskap om föroreningsproblem (och relaterad teknik) får 
på teknikvalet. Givet det kollektiva intresset för att lösa föroreningsproblemen, finner vi att 
pappers- och massaindustrin initierade en rad branschgemensamma forskningsverksamheter
kring renare produktionsmetoder under inte minst 1950- och 1960-talen. Detta innebär att 
emedan teknikvalen för Örebro Pappersbruk närmast handlade om att inleda en ”läroprocess” 
för branschen samt ta initiativ till utökat branschsamarbete, gynnades Värö bruk av den 
kunskapsutveckling som hade ägt rum inom branschen under 1900-talet, och bruket kunde testa 
och välja mellan mer eller mindre beprövade tekniska lösningar. Således visar denna studie bl.a. 
att uppbyggandet av kollektiva initiativ inom miljövårdsområdet inte nödvändigtvis behöver 
initieras av offentliga institutioner, såsom exempelvis av miljölagstiftningen, utan kan växa fram
som ett resultat av enskilda initiativ.

Att Örebro Pappersbruk och Värö bruk utgjorde föremål för konflikter innebar också att 
företagens teknikval påverkades av de respektive opinionernas intressen och motiv, inte minst
dessas problemdefinitioner av de externa effekterna av produktionen. Opinionerna i Örebro- och 
Värökonflikterna hämtade (direkt eller indirekt) stöd från existerande lagar och förordningar i
syfte att legitimera sina klagomål, liksom från vetenskaplig expertis i syfte att skaffa sig 
information om problemens natur och koppling till tekniken samt ge ’vetenskaplig tyngd’ åt 
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klagomålen. Även företagen engagerade sakkunniga i syfte att inhämta information om bl.a. 
tekniska lösningar samt bemöta klagomålen. Detta bidrog till att det i de båda fallen utvecklades 
vad som i den vetenskapssociologiska litteraturen benämns ’vetenskapliga kontroverser’. Lik-
som i tidigare studier om vetenskapliga kontroverser, belyses även i denna hur värderingar och 
bristen på objektiva sanningar blottläggs i sådana kontroverser. Studien visar också hur detta 
motiverade opinionerna i Örebro- och Värökonflikterna till en förskjutning i argumenteringen,
bl.a. mot att behandla frågan som stod i fokus för kontroversen i mer allmänna och slutgiltiga 
ordalag.

Både Örebro Pappersbruks och Värö bruks teknikvalsprocesser belyser den flytande 
distinktionen mellan teknikval och teknikutveckling, d.v.s. hur teknikval sällan handlar om valet 
mellan givna, väl identifierade samt testade tekniska lösningar, utan snarare om ett sökande efter 
tekniska kunskaper som kan omvandlas till ett givet teknikval och teknisk lösning. Sökandet 
efter dessa möjligheter är dock inte kostnadsfritt. Inte minst för Örebro Pappersbruk, som var 
nödgat att initiera ren grundforskning för att lösa problemet med sulfatlukten, blev kostnaderna 
för sökandet efter teknisk kunskap omfattande. Vidare hade de båda bruken under en längre tid 
investerat betydande resurser i såväl fysiskt kapital som i mänskligt kunnande kopplat till en 
viss produktionsteknik, varför det var naturligt för dem att främst implementera s.k. ’end-of-
pipe’-lösningar (snarare än radikala förändringar i den underliggande produktionsprocessen). 
Dessutom handlade det – trots de ca 60 åren som förlöpte mellan konflikterna – i en inte 
obetydlig omfattning om förvånansvärt likadana tekniska åtgärder som implementerades vid de 
båda bruken. 
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ABSTRACT

With the advent of environmental issues in the public debate, historians world-wide have shown 
an increased interest in studying environmental issues. In this field of study, phenomena such as 
industrialisation, as well as economic and technological progress, have often been understood 
solely as the causes of environmental degradation with few attempts to examine the more com-
plex features of the technology-environment relationship. In the late 1990s, though, scholars in 
the fields of history of technology, environmental history and business history extended the 
focus of historical studies on the internal and external dynamic processes that shape industrial 
production technologies with severe impacts on the natural environment.

This study analyzes the technology choices confronting business enterprises, which have 
been exposed to public concerns and legal claims concerning their polluting activities. The 
‘company-focus’ of the study permits an in-depth analysis of the relationship between industrial 
production technology and the environment. In this study we analyze in particular the 
underlying motives that induce a company to implement environmentally benign production 
technologies, as well as the process of technology choice and development at the company level. 
The technology choice process must however not only be understood as an internal ‘business-
history’, but also as a process heavily dependent on a large number of economic, social, 
technological, legal and scientific factors. The analysis in this study builds on Nathan 
Rosenberg’s conception of technology choice and development. Rosenberg argues that decisions 
about the design of the production technology are made under incomplete information about 
technical solutions and their costs. This implies that technology choices are often characterized 
by the search for knowledge that enables the company to implement existing but not yet 
developed technical potentials, rather than a choice between ready-made technical solutions.

Empirically the study focuses on the technology choices of two Swedish pulp and paper 
mills, which both were subjects to conflicts concerning their pollution into water and air. These
conflicts include the one concerning Örebro paper mill, 1904-1911, and the more recent Värö
mill conflict, 1964-1972. A comparison of these conflicts – from two distinctly different time
periods – permits an analysis of how technology choice processes are affected by increased 
knowledge about the pollution problems as well as by advances in the production of technology. 
We find that given the industry’s collective interest in solving the pollution problems, the pulp 
and paper industry initiated a large number of cooperative research undertakings aimed at 
developing cleaner production methods during the 1950s and 1960s. Thus, while the Örebro 
paper mill was a pioneer in initiating cooperation with its competitors, the Värö mill could
benefit from previous advances in knowledge and implement – more or less well established –
technological solutions. The result of the study suggests therefore that industrial cooperation 
within the environmental field does not necessarily have to be initiated by public organizations
and institutions, but can also emerge as the result of the initiatives of a single company.

The fact that the Örebro and Värö mills both faced a negative public opinion concerning
their polluting activities, imply that the respective technology choice processes were influenced 
by the interests and motives of the opinions. The complainants in the two conflicts legitimized
their arguments and complaints by referring (implicitly or explicitly) to existing laws and
regulations, and by engaging the relevant scientific expertise. The two companies also engaged
scientific experts, largely in order to learn more about potential technical solutions to the pollu-
tion problem but also to confront the arguments of the complainants and their respective experts.
In both cases this type of setting resulted in what the sociology of science literature calls ‘scien-
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tific controversies’. The analysis in this study provides support for the notion that these types of
controversies are characterized by arguments and deliberations that are largely based on values 
and attitudes rather than on (scientific) facts. The study also illustrates how the controversies
motivated the complainants in the respective conflicts to reframe their arguments, and, for 
instance, express their concerns in more general and definitive terms.

The technology choice processes of both mills are clear examples of the floating 
distinction between technology choice and technological development. The search for technical 
solutions was not cost-free, especially not for the Örebro mill, which even had to initiate basic
scientific research to solve the problem of the sulphate odour. Both mills had in the past invested
in a lot of technology-specific human and physical capital, and they therefore faced strong
incentives to direct the environmental activities toward technical solutions that could make as 
much use of this capital as possible. For this reason, the actual measures implemented as a result 
of the conflicts (and the related legal verdicts) were largely ‘end-of-pipe’-oriented rather than
characterized by ‘radical’ changes in the underlying pulp production processes. Interestingly, 
although 60 years lapsed between the two conflicts, the measures undertaken to combat the 
emissions at the two mills were remarkably similar.
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Kapitel 1 

TEKNIKEN SOM KÄLLA TILL – OCH LÖSNING PÅ – DEN 
INDUSTRIELLA FÖRORENINGEN 

1.1  Bakgrund
Den industriella föroreningen eskalerade parallellt med industrins expansion under hela 1900-
talet. En gängse uppfattning är att industrin tvingades till en miljövänligare produktion först i 
och med införandet av den moderna miljölagstiftningen i slutet på 1960-talet, och att den innan
dess inte behövt stå till svars för sin miljöpåverkan. Detta skulle bland annat kunna förklaras av
att produktionens negativa miljöeffekter ännu inte upptäckts, eller att industrin lagt grunden för 
en ansenlig materiell välfärd som samhället inte varit berett att sätta på spel. Studier under 
senare år tyder dock på att produktionstekniken successivt blivit ”miljövänligare” (eller ”resurs-
snålare”) redan långt innan 1960-talet, d.v.s. genom hela den industriella produktionshistorien 
och således under hela 1800- och 1900-talen. I avhandlingen Towards Environmental Historical
National Accounts for Sweden (1998) studerar exempelvis ekonomhistorikern Magnus Lind-
mark på vilket sätt miljökostnader kan komplettera Sveriges historiska nationalräkenskaper över
perioden 1800-1990, samt hur detta kan användas för att undersöka den långsiktiga relationen 
mellan ekonomisk tillväxt å den ena sidan och miljöns degradering samt resursuttömning å den 
andra. Han finner att den ekonomiska aktiviteten, trots att den samlade utsläppsmängden ökat, 
blivit relativt sett miljövänligare under perioden. En sannolik förklaring till detta menar Lind-
mark är att produktionstekniken blivit miljövänligare; när miljön som resurs blivit allt knappare 
har miljömedvetandet ökat, vilket i sin tur bl.a. återspeglats i miljövänligare teknikval. Ännu en
rimlig förklaring till den successivt miljövänligare ekonomiska aktiviteten menar Lindmark
utgörs av förändringar i den ekonomiska strukturen, t ex att tjänstesektorns andel av bruttonatio-
nalprodukten blivit större.

Lindmarks forskning tyder således på att det är en alltför förenklad bild av verkligheten att 
utgå ifrån att industrin tvingades till en miljövänligare produktion först i och med den moderna
miljölagstiftningen. Detta motiverar i sin tur en studie med ett brett tidsperspektiv över de 
teknikval som bidragit till miljövänligare produktionsteknik redan före den moderna miljölag-
stiftningen. Föreliggande studie visar bl.a. att förorenande utsläpp från den svenska pappers-
massaindustrin uppmärksammades av allmänheten redan under många decennier innan 1960-
talets moderna miljölagstiftning, och att detta i vissa fall ledde till att ett antal företag vidtog
föroreningsminskande åtgärder långt innan införandet av exempelvis 1969-års miljöskyddslag.

Parallellt med att miljöfrågorna flyttat fram sin position i samhällsdebatten har historiker
världen över visat ett ökat intresse för studier av relationen mellan människan (bl.a. genom
hennes industriella verksamhet) och naturen/miljön. Utgångspunkten för dessa studier har varit 
att genom att vi studerar hur miljöproblemen hanterats historiskt kan vi bilda oss en uppfattning 
om vad och vilka som påverkade problemens lösning, samt om hur vi skall hantera dagens 
miljöproblem. Själva skärningspunkten mellan teknisk utveckling och miljön har dock sällan 
stått i fokus i dessa tidigare studier (se också avsnitt 1.3).

Vilken vägledning kan vi få idag av en studie över miljövänliga teknikval i den svenska
massaindustrin från sekelskiftet 1900 till 1960-talet? Även om de senaste fyra decenniernas
miljölagstiftning bidragit med att vi till stora delar kan sägas ha fått bukt med de industriella
punktutsläppen och miljöpolitiken idag i stället i stor utsträckning fokuserar på mer diffusa 
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utsläppskällor (t.ex. trafiken) samt på hållbara konsumtionsmönster1, spelar industrin fortfarande 
en viktig roll för inte minst klimatfrågan (främst koldioxidutsläpp). Vidare torde det, med
utgångspunkt i att tekniken till stor del kan anses ligga bakom miljöproblemen och likaså 
förväntas utgöra lösningen på dem, finnas ett allmänt värde i att förstå hur tekniken genom 
historien använts i miljövårdande syfte. Denna studie visar om och i så fall hur och på vilket
sätt, teknik användes i miljövårdande syfte inom den svenska pappersmassaindustrin innan infö-
randet av den moderna miljölagstiftningen, och undersöker eventuella hinder som existerat för 
implementeringen av sådan teknik i en tung processindustri. Ökad kunskap om dessa teknikval, 
om de måste förklaras med fler faktorer än enbart formella regler, torde kunna komma till 
användning i utvecklandet av nya ”frivilliga” styrmedel i miljöpolitiken, såsom exempelvis
energi- och miljöledningssystem och ”frivilliga” avtal.

Föreliggande studie utgör en vidareutveckling av Lindmarks övergripande analys av 
relationen mellan miljö, industriell utveckling och produktionsteknologi, med utgångspunkt i 
fallstudier av enskilda företag. En sådan ansats bidrar med en mer fördjupad förståelse av denna 
relation genom att det ytterst är företaget som tar beslut om hur produktionstekniken bör utfor-
mas. Genom att fokusera på företaget kan vi analysera motiven till sökandet efter miljövänlig
teknik, samt vad som karakteriserar en sådan teknikvalsprocess. Mer specifikt fokuserar studien 
på de teknikval som görs till följd av att det individuella företaget utgör föremål för en konflikt 
om dess luft- och vattenförorening, liksom på hur villkoren för teknikvalet kan bero på skillna-
der i bl.a. lagstiftning, tekniskt kunnande samt branschorganisation. Förhoppningen är att denna 
studie på så sätt skall generera en kompletterande förståelse för sambandet mellan miljökvalitet
och teknisk utveckling, och på så sätt vara till hjälp för miljöforskare, lagstiftare, företag och
allmänhet vid utvecklandet av mer effektiva strategier för att hantera människans problematiska
relation med naturen. 

1.2  Syftet med studien 
Syftet med denna studie är att undersöka hur villkoren för utformningen av produktionstekniken 
i den svenska pappersmassaindustrin påverkades av konflikter om industrins utsläpp till luft och
vatten från tidigt 1900-tal till 1960/70-tal. Detta syfte nödvändiggör en analys av konflikternas
förlopp och resultat, hur opinioner definierat och argumenterat kring de yttre miljöproblemen,2

vilken inverkan lagstiftning och experter haft på konflikterna, liksom hur företagen (som utgjort
föremål för konflikterna) svarat på konflikterna, inte minst ur en teknikvalsaspekt.3

De fall som studeras utgörs av två konflikter beträffande förorenande utsläpp till vatten 
och luft från företag inom svensk pappersmassaindustri. Dels handlar det om Örebrokonflikten, 
en konflikt som pågick under perioden 1904-1911 kring förorenade utsläpp från Örebro 
Pappersbruk, dels handlar det om Värökonflikten, en konflikt/tillståndsprövning som pågick 
under perioden 1964-1972 kring bl.a. befarade förorenade utsläpp från Värö bruk (se vidare 
avsnitt 1.6). Genom en komparation av konflikter från två så vitt skilda perioder, angående 

1 Se t.ex. SOU 2005:51 och Statens naturvårdsverk (2004).
2 I denna studie ligger således fokus på den yttre miljön och inte på exempelvis arbetsmiljö.
3 Givetvis existerar det alternativa utgångspunkter för att studera ”miljövänliga teknikval”, såsom att exempelvis
försöka spåra upp dem i en specifik industri och därpå analysera teknikvalsprocessen för just dessa miljöåtgärder.
Denna metod har dock betydande begränsningar då en så kapitalintensiv industri som massaindustrin skall studeras,
eftersom teknikval inom en sådan industri ofta utgörs av mycket små tekniska förändringar, spårbundna den initiala
tekniken och svåra att upptäcka även för en insatt (se bl.a. avsnitt 1.4). Om det primära syftet är att studera hur
själva teknikvalsprocessen påverkas av miljövänliga motiv (vilket är syftet med denna studie) torde det istället vara 
motiverat att utgå från en konflikt mellan en opinion och ett företag/en bransch, där opinionens/motståndets
problemdefinition och argument i någon mån präglas av omsorg för miljön.
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utsläppen från en och samma industri, ges vi också en möjlighet att undersöka viktiga föränd-
ringar över tiden. Vad innebär exempelvis en ökad kunskap om ett förorenings-/miljöproblemen
och en ökad institutionalisering av föroreningsmotståndet (ny miljölagstiftning och nya miljö-
vårdande myndigheter etc.) för konflikten, för motståndet och i synnerhet för företagets teknik-
val? För att förstå inverkan av den dynamiska utvecklingen på miljöområdet, som både bransch 
och det offentliga upplevde under undersökningsperioden, behöver vi en närmare insikt om vad 
som kännetecknade denna utveckling (se vidare kapitel 2).

1.3  Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras tidigare historisk forskning kring industriell förorening 
och därtill relaterade konflikter och teknikval. Avsnitt 1.3.1 behandlar studier om industriell 
förorening ur ett sociotekniskt perspektiv medan avsnitt 1.3.2 i mer detalj fokuserar på studier 
med ett tydligt företagsperspektiv (den s.k. ”ekokulturella” ansatsen inom företagshistorien). 
Slutligen, i avsnitt 1.3.3, sammanfattas de viktigaste lärdomarna från tidigare studier, och den 
föreliggande studiens bidrag till forskningsinriktningen diskuteras.

1.3.1  Historisk forskning kring industriell förorening 
Intresset för att studera industriell förorening ur ett historiskt perspektiv har vuxit fram bland 
miljö-, företags-, teknik-, och ekonomhistoriker under framförallt de senaste 15 åren, inte minst i 
USA. Ofta fokuserar dessa studier på konflikter, statlig inverkan och på påtryckargrupper i 
samband med industriell förorening. Ett exempel på internationell historisk forskning kring 
industriell förorening utgörs bl.a. av Steinbergs (1991) Nature Incorporated – Industrialization 
and the Waters of New England. Här försöker Steinberg skildra uppkomsten av Waltham
Lowell-fabrikerna (textilproduktion) under den industriella transformationen av New England i 
början av 1800-talet, ur ett naturperspektiv, i syfte att visa att industriell kapitalism inte bara är 
ett ekonomiskt system utan även består av ekologiska relationer, såsom exempelvis industriell 
förorening. Tarrs (1996) The Search for the Ultimate Sink, utgör i sin tur en samling uppsatser 
kring både avfallsproduktion och avfallshantering i den amerikanska staden under perioden 
1850-1950. Att det i många fall hunnit gå mycket lång tid innan industrier tagit hand om sitt 
avfall förklarar Tarr dels med att det allmännas fokus länge varit inställt på ekonomisk
utveckling, vilket i sin tur bidragit med en allmän ovilja mot att skapa hinder för industrin med
hjälp av t ex miljölagstiftning, samt dels med att industriella grupper länge besuttit stor politisk
makt. Även Bartlett och Caldwell (1980) studerar industriell förorening i The Reserve Mining
Controversy – Science, Technology, and Environmental Quality, där konflikten kring gruvföre-
taget Reserve Minings avfallsutsläpp i Bay Superior vid Lake Superiors norra kust i USA under
1960-talet analyseras. De båda författarna kommer fram till att konflikten uppstod som en 
konsekvens av ojämna värdeförändringar i samhället. Den traditionella synen på industri och 
teknik som representerande välfärd och ekonomisk tillväxt, utmanades från och med 1960-talet 
av nya värdenormer i den nya ”post-industriella miljöetiken”4 som satte ekologiska och icke-
ekonomiska värden framför teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt. Konfliktens fokus på 
dessa värden innebar att vetenskapliga och tekniska kunskaper endast blev ”brickor i ett spel” 
som inte kunde användas som en allmän grundval i försöken att lösa konflikten.

4 Den nya miljöetiken och den parallellt framväxande miljörörelsen uppstod, menar författarna, inte ur intet i USA 
under 1960-talet: ”but in large part it represented the coalescence of several antecedent social movements that had 
long influenced public policy; the conservation movement, the public beauty movement, the public health move-
ment, and to a considerable extent, the consumer movement,” (Bartlett och Caldwell, 1980, s. 39).
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Ser vi till svensk historieforskning kring industriell förorening har vi bl.a. Svidéns (1996)
Industrialisering och förändrad miljöpåverkan – Råvaruflöden samt svavel- och kvicksilver-
utsläpp vid bruk i norra Kalmar län 1655-1920, där ett antal järnbruks industrialisering analy-
seras ur både ett naturresursutnyttjandeperspektiv och ur ett utsläppsperspektiv (av svavel och 
kvicksilver). Vi har också Lundgrens (1974) Vattenförorening – Debatten i Sverige 1890-1921,
där debatt och politik kring den vattenförorening som följde 1890-talets snabba industriella 
expansion i Sverige kartläggs, liksom Gustafsons (2003) Naturens värde: debatter kring en 
planerad industrietablering vid Mälaren 1959 och 1966, där argumenten för och emot anlägg-
ningen analyseras utifrån aktörernas förhållningssätt till naturen, och där huvudargumentet mot
anläggningen utgörs av en befarad kvalitetsförsämring av vattnet i Mälaren till följd av de 
vattenburna utsläppen, och i förlängningen ett befarat hot mot områdets rekreationsmöjligheter.
Det finns också flera exempel på närliggande svensk historieforskning där huvudfokus nödvän-
digtvis inte ligger på industriell förorening, utan snarare på exempelvis industrisamhällets
formulering och hantering av miljöproblematiken, debatten kring naturresursanvändningen, 
industrialiseringen av skogsbruk, jordbruk och vattendrag, samt sammanställandet av miljörela-
terade historiska nationalräkenskaper, i vilka industriell förorening och energianvändning utgör 
betydande inslag.5

Den ovan nämnda forskningen belyser dock endast i begränsad omfattning de interna och 
externa dynamiker som format utvecklingen av de industriella metoder som haft stor inverkan 
på miljön genom historien. En sådan utvidgning av historieforskningen, mot en ökad fokusering 
på själva samspelet mellan teknik och miljö i historieskrivningen kring exempelvis den 
industriella föroreningen, samt mot att i mindre grad än tidigare behandla tekniken som ”en 
svart låda”,6 har sedan sent 1990-tal efterfrågats inom teknik-, miljö- och företagshistorien. I
artikeln ”Stora tekniska system- en introduktion till forskningsfältet”, ger exempelvis Jane Sum-
merton (1998) förslag på nya, ännu inte utforskade områden i studiet av stora tekniska system.7

Hon påpekar att: 

analyser av ekologiska faktorer [är] ett viktigt tillämpningsområde, inte minst utifrån den 
kraftiga betoningen av miljöfrågorna och deras betydelse i vår tid. Hur har hänsyn till natu-
ren påverkat (eller inte tillåtits påverka) de olika systemens utformning?8

Stine och Tarr (1998) påpekar i sin tur i artikeln ”At the Intersection of Histories: Technology
and the Environment” hur: 

[a] review of environmental history and the history of technology uncovers numerous super-
ficial references to the intersections of technology and the environment, but until recently
this relationship has seldom constituted the principal focus of concern.9

5 Se exempelvis Hillmo (1994), Lundgren (1991), Lundgren och Thelander (1989), Lundgren (1989), Hallström
2003), Martinsson (2001), Melin (2001), Sörlin (1988), Eliasson (2002), Mårald (2000), Jakobsson (1996), och
Lindmark (1998).
6 Metaforen ”den svarta lådan” används bl.a. inom cybernetiken (studiet av kontroll- och kommunikationsproblem
hos maskiner) när maskiner blir allt för komplexa för att kunna förklaras (Latour, 1987).
7 Summerton påpekar att det betyder skilda saker inom olika discipliner och traditioner att säga att man studerar
teknik som ett system, men att ett grundläggande tema är att modern teknik inte kan betraktas som enstaka artefak-
ter utan i stället måste ses som delar av komplexa system, där ett stort antal aktörer och organisationer utvecklar och
driver ett system där institutioner och institutionella regelverk utgör ramarna för verksamheten. Summerton påpekar
vidare att man inom teknikhistorien använt denna ansats framförallt i studiet av klassiska infrastrukturer, d.v.s.
transport-, telekommunikations-, och energisystem (Summerton, 1998, s. 21f).
8 Summerton (1998), s. 36.
9 Stine och Tarr (1998), s. 601.
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Flera studier har under senare år gjorts inom historieskrivningen, vilka i mer eller mindre
stor omfattning åtgärdar detta bristande forskningsfokus på samspelet mellan teknik och miljö. I 
Smelter Smoke in North America: The Politics of Transborder Pollution analyserar exempelvis
Wirth (2000) den internationella smältverkskonflikt som utspelades på gränsen mellan USA och 
Kanada under perioden 1927-1941, där amerikanska landägare i Washington State menade att 
utsläpp av svaveldioxid från The Consolidated Smelter and Mining Companys anläggning i 
British Columbia skadade deras jordbruksmark. Wirths analys skiljer sig från många tidigare
studier kring industriella föroreningskonflikter så till vida att den belyser den banbrytande 
vetenskapliga diskussion/kontrovers som pågick mellan amerikanska och kanadensiska veten-
skapsmän till följd av konflikten, kring bl.a. föroreningsminskande teknik och kring svavel-
dioxidutsläppens effekter. Genom att ta ett grepp om konfliktens vetenskapliga och tekniska 
sammanhang närmar sig Wirth således också den för konflikten så centrala relationen mellan
den industriella produktionstekniken och miljön. Vidare skildrar Aldrich (2002) i artikeln
”Regulating Transportation of Hazardous Substances: Railroads and Reform 1883-1930, hur den 
privata järnvägssektorn utvecklade säkerhetsföreskrifter och tekniker för transporter av farligt 
material i USA under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, som en effekt av att federala myndig-
heter fortfarande besatt liten teknisk kunskap på området. Även om säkerhetsföreskrifterna och 
de säkrare transportteknikerna torde ha utvecklats huvudsakligen med omsorg om arbetsmiljön,
hade de naturligtvis en positiv effekt också på den yttre miljön. Framförallt är dock Aldrichs 
studie intressant i detta sammanhang därför att han till viss del utgår från ett tekniskt/-veten-
skapligt perspektiv i sin analys av den privata järnvägssektorns hantering av den miljöfarliga
transporten av farliga ämnen. Andra studier som liksom Aldrichs utgör historiska skildringar 
över miljöproblem förknippade med transportsystem och uppbyggandet av infrastrukturella 
system, och som fokuserar på just samspelet mellan teknik och miljö, är dels Stines Mixing the 
Waters – Environment, Politics, and the Building of the Tennessee – Tombigbee Waterway
(1993), och dels Coates The Trans-Alaska Pipeline Controversy: Technology, Conservation, 
and the Frontier (1991). I båda dessa studier belyses hur ”miljöopinioner” lyckats modifiera
stora infrastrukturella system (en kanal respektive en oljeledning), och delvis förmått få sina 
miljöargument inkorporerade i den faktiska designen och konstruktionen av respektive system.

1.3.2  Företaget och miljön – ett nytt fokus inom företagshistoria 
Antagligen är det inom företagshistorisk forskning som man kommit längst i analysen av den 
industriella metodens/teknikens relation med miljön. Inte minst i tidskriften Business History 
Review har vi från och med 1990-talets senare del kunnat skönja framväxten av en sådan 
fokusering, inte minst på företagets relation till miljön.10 Denna inriktning förespråkas av bl.a. 
Christine Meisner Rosen. I januarinumret (2005) av Environmental History Review har 29 
forskare, i lika många essäer, som en markering av tidskriftens 10-årsjubileum formulerat sina 
funderingar kring ämnet miljöhistorias framtida inriktningar. Rosen (2005) uppmanar här i sin 
essä “The Business-Environment Connection” miljöhistoriker att i högre grad studera relationen
mellan företaget och miljön genom historien, och då inte endast företagets inverkan på miljön,
utan också miljöns inverkan på företaget. Hon konstaterar att miljöhistoriker utgör den grupp av
historiker som hittills i störst omfattning studerat företaget/industrin ur ett miljöperspektiv, men
att de tenderat behandla företaget som en ”black box” snarare än: 

10 Denna inriktning på den historiska forskningen motiveras i de aktuella artiklarna av det är i företagen som
besluten om den industriella metoden/tekniken tas.
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as a living system whose internal dynamics and constraints need to be explored and analy-
zed if we are to truly understand how the two systems – nature and business – have 
interacted and coevolved over time.11

Rosen föreslår att vi ”öppnar den svarta lådan” och studerar dess allra innersta, samt att vi 
genomför analysen av relationen mellan företaget och miljön med ett “öppet sinne”;

attuned to the ways in which the managers of business differed in their interactions with the 
environment, both within and across industries and over time, struggling to reduce waste, 
solve pollution problems, and deal positively with other forms of degradation, as well as 
exploiting the opportunities for profit and ignoring, failing to properly understand, or 
covering up the problems.12

Även i flera andra sammanhang har Rosen både uppmanat till och själv utgått från denna 
ansats. I artikeln ”Business Against Pollution in Late Nineteenth Century Chicago” (1995),
studerar hon exempelvis amerikanska företags olika agerande i fråga om föroreningskontroll i 
slutet av 1800-talet, och konstaterar att det fanns företagare som engagerade sig i kampanjer mot
rökförorening. Rosen studerar här inte endast företagens inställning till industriell förorening 
utan belyser också den process genom vilken företagsledare och ingenjörer utvecklade och spred 
tekniker för minskandet av förorening, liksom de tekniska problem de stötte på i den processen. 
Hon poängterar vikten av att överväga mer specifika ekonomiska och sociala förhållanden,
liksom personliga faktorer, i försöken att förstå varför vissa företag var mer villiga än andra i att
engagera sig i/vidta utsläppsminskande åtgärder. I den artikel som inleder temanumret ”Busi-
ness and the Environment” i Business History Review (1999), formulerar i sin tur Rosen tillsam-
mans med Sellers grunderna för en ny ”eko-kulturell” ansats inom företagshistorien, i syfte att få
företagshistoriker att sluta behandla industriell förorening av miljön som en ”yttre” omständlig-
het. Rosen och Sellers tar upp kritiska teman för den företagshistoriker som utgår från en eko-
kulturell ansats och menar att marknaden är den primära determinanten bakom företags
inverkan på miljön, men påpekar att även staten formar relationen mellan företagen och miljön,
framförallt genom att formulera lagar och regleringar. De båda menar dock att den eko-
kulturella ansatsens karaktär framförallt utgörs av fokuseringen på den kulturella influensen i
relationen mellan företaget och miljön, d.v.s. där företagares, domares, lagstiftares, miljö-
gruppers och allmänhetens idéer och antaganden om vad som är bra och dåligt, respektive 
tekniskt och ekonomiskt möjligt i fråga om miljön, får stå i fokus.

Även i antologin Inventing for the Environment (2003), i vilken praktiker (arkitekter och 
samhällsplanerare) och historiker i 20 artiklar utforskar frågan om hur uppfinningar påverkat 
och kan påverka miljön, uppmanar Rosen miljö- och företagshistoriker att fästa fokus på relatio-
nen mellan företaget och miljön i syfte att upplysa företagsledare, policymakare och allmänhet
om hur företag är så mycket mer än organisationer drivna av personer med enbart effektivitet 
och vinstmaximering för ögonen, att företag är delar av större sociala och miljömässiga system.
Hon föreslår att miljö- och företagshistoriker antar en industriekologisk ansats för detta syfte.13

I ovan nämnda temanummer ”Business and the Environment” i Business History Review
(1999), analyserar i sin tur Frank Uekotter i artikeln ”Divergent Responses to Identical Prob-
lems: Businessmen and the Smoke Nuisance in Germany and the United States, 1880-1917,” 

11 Rosen (2005), s. 2.
12 Rosen (2005), s. 4.
13 Rosen (2003). Rosen definierar konceptet industriell ekologi (industrial ecology) såsom ”founded on the recogni-
tion that business and nature are inseperable parts of a single interactive ‘industrial ecosystem’,” (Rosen, 2003, s. 
320).
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industrins och de statliga myndigheternas försök att hantera den industriella rökföro-reningen i 
USA respektive Tyskland vid sekelskiftet 1900.14 Uekotters huvudtes är att den primära
förklaringen till skillnaden mellan de båda nationerna, vad gäller företagsattityder, statliga myn-
digheters metoder etc., står att finna i de båda nationernas distinkt skilda kulturer. Han menar att 
amerikanska företag hade en större delaktighet i och positivare attityd gentemot rening av
rökutsläpp än tyska företag, som mer utgjorde passiva mottagare för reglering på grund av den 
välutvecklade tyska byråkratin. I USA fanns det däremot inte någon sådan, varför det där 
uppstod ett behov av en allmän debatt, vilken företagen kunde delta i och således också vara 
med i utformningen av effektiva miljöregleringar. Såsom förklaringsfaktorer bakom företags
engagemang i rökföroreningsminskande åtgärder anger Uekotter dels befarade minskade
fastighetsvärden (till följd av att de svärtats av rök) och dels, liksom Rosen, den sociala 
förklaringsfaktorn "civic pride”. Uekotter nämner också de amerikanska rökinspektörerna som
en starkt bidragande orsak till den positiva utvecklingen i USA kring sekelskiftet 1900 i fråga 
om rökminskning. Rökinspektören kunde på både en teknisk och politisk nivå förena målet att 
förebygga rök med målet att hålla sig med en god bränsleekonomi.

[S]moke inspection was a win-win scenario: businessmen obtained a reliable source of 
technical information and frequently saved on their coal bills, mechanical engineers achived
jurisdiction on the technological aspects of smoke prevention, and the anti-smoke movement
took pleasure in a more effective smoke abatement strategy.15

Rökinspektörens betydelse för rökbekämpningen betonas i ännu en artikel i temanumret
av Business History Review, nämligen i Stradlings och Tarrs “Environmental Activism, Loco-
motive Smoke, and the Corporate Response: The Case of the Pennsylvania Railroad and Chica-
go Smoke Control”. Här skildras i övrigt mycket ingående de metoder som det statliga järnvägs-
bolaget i Pennsylvania använde sig av under 1900-talets första decennier i syfte att blidka 
opinionens och myndigheternas motstånd mot järnvägens rökförorening. Som ytterligare 
förklaringsfaktorer bakom företagets engagemang nämner Stradling och Tarr företagets incita-
ment för att skapa passagerarkomfort, d.v.s. att rök inte skulle besvära passagerare vid fönstren 
på tågen eller på perrongerna, samt incitament för att förbättra bränsleekonomin och undvika 
negativ publicitet.

Stradling har även sammanställt boken Smokestacks and Progressives: Environmentalists, 
Engineers, and Air Quality in America, 1881-1951 (1999), i vilken han studerar utvecklingen 
för en av USA:s första miljörörelser, det tidiga 1900-talets antirökrörelse. Studien visar att 
rörelsen startades genom organiserade reformaktiviteter på 1890-talet bland städernas medel-
klass (många var kvinnor), vilka kopplade samman skönhet, hälsa och renlighet (ingen rök) med
moral. Studien visar också hur rörelsen upplöstes i samband med framgångarna med lokala 
rökminskningsprogram under tidig efterkrigstid. Stradling konstaterar att antirökrörelsens 
utveckling präglades av skiften gällande reformledarnas sociala identitet, hur de formulerade
rökproblemet samt det sätt på vilket de använde teknik respektive regleringar som verktyg i sin 
kamp mot röken. Han visar till exempel hur 1890-talets kvinnliga medelklassreformister ganska
snart lyckades få upp föroreningsfrågan på den kommunala agendan, men också hur de 
förlorade sitt inflytande så fort de kommunala myndigheterna började ta frågan på allvar. Då 
hyrde städerna in ”experter” i form av ingenjörer som argumenterade för rökminskning av 
ekonomiska skäl snarare än av hälso- och estetiska skäl med mottot ”rök är avfall och avfall är 
pengar”. Under antirökrörelsens början handlade det vidare enligt Stradling mer om att definiera

14 Uekotter (1999).
15 Uekotter (1999), s. 670.
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problemet än om att hitta lösningar. De kommunala myndigheterna åberopade i detta skede i 
allmänhet ”nuisance law”16 i sina försök till rökreglering och det föll i allmänhet på hälsovårds-
nämndernas lott att se till att lagen efterlevdes. Således sköttes den kommunala rökkontrollen i 
många städer av tjänstemän som visste väldigt lite om både själva rökproduktionen och eldarens 
möjlighet att kontrollera den, och många kommunala myndigheter undvek av denna anledning 
att beröra dessa komplexa tekniska aspekter av problemet i samband med regleringen, och 
förbjöd istället exempelvis all rök från en speciell kolkvalitet. De inhyrda effektivitetsstyrda
ingenjörerna tonade dock så småningom ner vikten av regleringar i sammanhanget och betonade 
i stället betydelsen av att bränna kolet mer effektivt. Detta skifte i fråga om vilka verktyg som 
borde användas i kampen mot röken, regleringar eller en effektiviserad förbränningsprocess,
påverkade enligt Stradling hur man valde att formulera problemet:

Engineers understood that they were attempting to solve an economic problem, and as the 
economic argument largely overshadowed health and aesthetic issues, concerns for property
values and the economic cost of smoke also gained greater attention. Arguments about 
citizens´ natural rights to comfort and clean air gave way to issues surrounding property
rights, particularly the right to adequate returns on investments, for both the consumers of
coal and the victims of soot.17

Mot slutet av 1930-talet skiftades fokus än en gång i fråga om verktyg i kampen mot röken, och 
debatten kom att handla om kolkvalitet och om truismen ”dåligt kol ger dålig luft”. Stradling 
fastslår att det generellt skedde en minskning av kolrelaterade rökproblem vid mitten av 1900-
talet, bl.a. till följd av: (a) utvecklingen inom förbränningstekniken och inom tekniken för el- 
och dieseldrivna lok; (b) centraliseringen av kolförbränningen till större anläggningar; samt (c) 
den ökade användningen av naturgas och olja. Från och med 1960-talet utgör i sin tur förore-
ningen från andra källor än kolförbränningen det största hotet mot luftkvaliteten i större städer.

I en annan artikel i samma temanummer av Business History Review studeras amerikanska
oljeproducenters hantering av produktionens negativa miljöeffekter under perioden 1920-1970,
av Hugh S. Gorman.18 Gorman har även sammanställt en bok på samma tema, Redefining
Efficiency: Pollution Concerns, Regulatory Mechanisms, and Technological Change in the U.S. 
Petroleum Industry (2001), i vilken han spårar en gradvis förändring under 1900-talet ifråga om 
både beslutande myndigheters, politiska ledares och industrins egen syn på hanteringen av
föroreningsproblemen relaterade till oljeindustrin. Han finner att den rådande etiken kring 
föroreningshanteringen under 1900-talets första decennier, baserades på ett smalt definierat 
effektivitetskoncept – ju effektivare process, desto färre föroreningar – och där industrins 
effektiviseringssträvanden gick hand i hand med strävan att minska på det förorenande avfallet.
Denna modell av självreglering accepterades i många decennier av det övriga samhället som en 
tillräcklig föroreningskontroll. Från och med 1950-talet började dock effektivitetsetiken, enligt 
Gorman, mista sin potential och trovärdighet,19 och uppfattades således inte längre av samhället
och så småningom inte heller av industrin själv som en tillräcklig föroreningskontroll. I förläng-
ningen bidrog denna insikt till framväxten av en ny etik för föroreningskontroll som baserades

16 Denna lagstiftning fordrar av alla invånare att de använder sina fastigheter på sätt som inte skadar andra
(Stradling, 1999).
17 Stradling (1999), s. 108.
18 Gorman (1999).
19 ”Increases in the scale of operations overwhelmed whatever per-barrel reductions had been achieved. Further-
more, the remaining pollution problems were typically difficult to solve and could not be framed in terms of using
resources more efficiently,” (Gorman, 2001, s. 270).
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på tydlighet och mätbarhet och på en acceptans, även från industrin, av en systematisk miljö-
lagstiftning som bidrog till att inkorporera omsorg om miljön i en effektiv produktion.

Gorman analyserar vidare både den till oljeindustrins föroreningsproblem relaterade 
omsorgen om miljön som uttrycktes i det amerikanska samhället under undersökningsperioden
(tidigt 1900-tal till 1970-tal), liksom oljeindustrins egen respons, teknisk eller annan, på denna 
miljöomsorg. I sin analys av responsen inom industrin söker Gorman svar på frågor som: (a)
vilka tekniska, och andra, verksamhetsförändringar i industrin möjliggjorde den minskande
mängd förorenande utsläpp över undersökningsperioden som är ett faktum?; (b) vad avgjorde 
hastigheten på förändringarna?; (c) vilka förändringar gjordes under effektivitets- och själv-
regleringskonceptet?; och (d) vilka förändringar gjordes efter att den nya föroreningskon-
trolleringsetiken etablerats?  Gorman söker också svar på frågor som: Vad skiljer innovationer
som gör tekniska system mer kompatibla med miljön, från produktutvecklande och kostnads-
reducerande innovationer, och vilka implikationer medför i så fall sådana skillnader?

By raising and answering such questions in the context of shifting pollution control ethics, 
this book captures the interaction of publicly articulated pollution related concerns, actions 
taken to address those concerns, and technological changes affecting the release of conta-
minants in a more comprehensive manner than would otherwise be possible.20

Gorman kommer fram till att en betydande föroreningsminskande åtgärd som vidtogs i 
oljeindustrin under 1930-talet, d.v.s. under effektivitetskonceptet, utgjordes av en manual för
avfallshantering (framförallt baserad på effektivisering och ökad återvinning i produktionen). 
Åtgärden var betydande framförallt därför att den i hela två decennier ”dög” som bevis på olje-
industrins seriösa avsikter i föroreningshanteringsfrågan. Vad angår perioden från 50-talet och 
framåt, då systemet med föroreningskontroll genom miljölagstiftning sakta började ersätta effek-
tivitetskonceptet, påpekar Gorman att miljöomsorg så småningom transformeras till ”boundary
conditions”. Dessa uppmuntrade initialt företag till att vidta ”end-of-pipe”-lösningar, placerade 
ovanpå existerande processer. När företagen började uppfatta ”the boundary conditions” som
legitima restriktioner – som även konkurrenterna ställdes inför – sporrades företag så
småningom till investeringar även i alternativa teknologier i syfte att på effektivaste sätt klara 
miljökraven. Detta resulterade i sin tur både i processförändringar och i ”end-of-pipe”-lösningar.
Således kan politiska beslut ägnade att uppnå specifik omsorg om miljön sägas påverka 
teknikutveckling, fortsätter Gorman, och konstaterar avslutningsvis beträffande frågan om vad 
som skiljer denna form av innovationer/teknisk förändring från konventionella innovationer att: 

[o]ver time, as engineers and technical managers make decisions with the need to meet
pollution control regulations in mind, the changes they make come to be embedded in the
larger technological system. Eventually, distinguishing environmentally driven innovations
from other innovations becomes difficult.21

Vad angår produktionen av den vetenskapliga och tekniska kunskapen kring det industriella 
avfallets effekter på ekologiska och geofysiska system konstaterar Gorman att industrin själv 
(enskilda företag och branschorganisationer) hade kontroll över kunskapsproduktionen under 
första halvan av 1900-talet, men att den successivt förlorades till oberoende expertiscentra från
1960-talet och framåt i samband med skiftet mellan en effektivitetsbefogad självregleringsetik 
och en etik baserad på definiering och strävan efter miljöomsorg genom miljölagstiftning. De

20 Gorman (2001), s. 6,
21 Gorman (2001), s. 319.
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oberoende expertiscentrens övertagande av kunskapsproduktionen har enligt Gorman möjlig-
gjort att frågor som tidigare undvikits av industrin kunnat studeras.22

Ser vi till svensk historieforskning finns det ett par studier som ligger väl i linje med vad
Rosen förespråkar i fråga om fokus på relationen mellan företaget och miljön. Utöver Söde-
rholm (2001),23 har vi Ann-Kristin Gustavssons artikel; ”Reningsvärk när svensk industri möter
miljöskyddslagen: fallet Rönnskärsverken” (2003). I denna studerar Gustavsson den moderna
miljölagstiftningens inverkan på Bolidens smältfabriks verksamhet i fråga om dess förorenings-
problem under 1960- och 70-talen. Hon kommer bl.a. fram till att lagen medförde betydande
konsekvenser för företaget, inte minst i form av stora investeringar och utvecklandet av inno-
vationer under hård tidspress, men hon framhåller också att Rönnskärsverken med dess farliga 
utsläpp inte fullt ut kan betraktas som representativt för andra industrier under samma period. 

1.3.3  Tidigare forskning – en sammanfattande diskussion 
Historiska studier kring relationen mellan teknik och miljö synes vara väl motiverade om man
får tro bl.a. Summerton, Stine och Tarr.24 Det övergripande syftet med denna studie är att utfor-
ska just denna relation, främst genom en analys av miljökonflikters betydelse för teknikvalet. I 
historieforskningen om industriell och ekonomisk utveckling, företag och teknik, har miljön
länge fått spela en marginell roll. Likaså har miljöhistorieforskningen tenderat betrakta fenomen
som industrialisering, ekonomisk och teknisk utveckling som yttre (negativa) omständigheter,
utan att försök gjorts att närmare analysera dessas relation med miljön. Denna brist har emel-
lertid på senare år börjat uppmärksammas av företags-, miljö-, teknik-, och ekonomhistoriker.

Eftersom föreliggande studie avser att studera relationen mellan teknik och miljö ur ett 
företagsperspektiv, hämtar vi mycket inspiration från den nya miljöinriktningen inom företags-
historisk forskning, förespråkad av framförallt Christine Meisner Rosen. Rosen (1995) studerar 
exempelvis amerikanska företags inställning till föroreningskontroll i slutet av 1800-talet, hur 
föroreningsminskande teknik spreds samt vilka tekniska problem företagen stötte på i den 
processen. Rosens ansats ligger således nära denna studie, eftersom vi även här avser studera 
företags villkor genom historien i fråga om valet av föroreningsminskande teknik. Vad gäller de 
kritiska temana för den eko-kulturella ansats som Rosen och Sellers presenterar i inlednings-
artikeln till temanumret ”Business and the Environment” i Business History Review (1999), hur 
både marknadens och statens, men också kulturens influens på relationen mellan företaget och 
miljön måste få stå i fokus, är detta utgångspunkten även för denna studie. Även om vi utgår 
från att företagets främsta mål är ekonomisk vinst och effektivitet, baseras analysen även på att 
företagets relation med miljön influeras av hur olika grupper i samhället uppfattar och hanterar 
exempelvis föroreningsproblemet.

De artiklar och böcker ovan som har den gemensamma nämnaren att de företrädesvis
fokuserar på företagets/branschens/den samlade industrins respons genom historien på restrik-
tioner (oftast opinioner) beträffande dess förorenande verksamhet, fokuserar i övrigt i hög grad 
på föroreningsproblemets sociala och kulturella sammanhang, helt i linje med Rosens och 
Sellers eko-kulturella ansats ovan. Till viss del berör dessa studier också företagets etc. rent 
tekniska respons på nämnda restriktioner. Föreliggande studies huvudsakliga bidrag till denna 
företag/miljöfåra inom historieforskningen kommer att utgöras av ett än starkare fokus på de
teknikval som företaget ställs inför till följd av att det utsätts för restriktioner för dess 

22 För ytterligare internationell historieforskning med fokus på relationen mellan företaget/industrin och miljön, se 
bl.a. Cronon (1992) och Colten (1996).
23 Föreliggande studie utgör en vidareutveckling av licentiatuppsatsen Lukten från Örebro Pappersbruk:
Föroreningsmotstånd och teknikval under tidigt 1900-tal (Söderholm, 2001).
24 Summerton (1998) samt Stine och Tarr (1998).
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förorenande verksamhet. I övrigt kommer även denna studie att behandla föroreningsproblemets
sociala och kulturella sammanhang, d.v.s. de restriktioner i from av opinioner och lagstiftning 
som företaget möter till följd av dess förorenande verksamhet, samt hur dessa påverkar företa-
gets teknikval.

Den av ovannämnda studier som kan sägas ligga närmast föreliggande studie, både i fråga
om ansats och ämnesinriktning, är Gormans; Redefining Efficiency: Pollution Concerns, Regu-
latory Mechanisms, and Technological Change in the U.S. Petroleum Industry (2001). Utöver 
att Gorman fokuserar på en specifik industri (oljeindustrin) av lika vital betydelse för den 
amerikanska industrihistorien som pappers- och massaindustrin för den svenska, och dessutom
under samma tidsperiod (1900-1970), söker Gorman besvara frågor av grundläggande betydelse 
även för denna studie, såsom exempelvis: (a) vad skiljer innovationer som gör tekniska system
mer kompatibla med miljön, från produktutvecklande och kostnadsreducerande innovationer?; 
samt (b) vilka implikationer medför i så fall sådana skillnader? Gorman kommer fram till att det
i slutändan inte är så mycket som skiljer nämnda innovationer åt, att även innovationer som gör 
tekniska system mer kompatibla med miljön drivs av kostnadseffektivitet och dessutom strax 
blir ”inbäddade” i det större tekniska systemet och således blir svåra att urskilja från övriga
innovationer. Eftersom föreliggande studie företrädesvis har ett företagsperspektiv (och inte ett 
branschperspektiv), torde den än närmare än Gormans studie kunna undersöka villkoren för när 
”engineers and technical managers make decisions with the need to meet pollution control 
regulations in mind.”25 Det är ytterst i det enskilda företaget som ingenjörer och verksam-
hetsansvariga tar besluten om teknikval och förändringar i produktionsprocessen. Dessutom 
undersöker denna studie i högre grad än Gormans studie, den eventuella inverkan av informella
restriktioner (exempelvis opinioner) på nämnda innovationer/teknikval. I övrigt kommer denna
studies bidrag till företag/miljöfåran inom historieforskningen att utgöras av ett fokus på 
svenska förhållanden, under en förhållandevis lång tidsperiod, samt på en industri, vars 
föroreningar är både luft- och vattenburna. Tidigare historieforskning inom företag/miljöfåran
fokuserar i motsats till denna i hög grad på amerikanska förhållanden, har ett kortare 
tidsperspektiv, samt berör i mycket hög grad rökförorening. 

1.4  Begreppsdefinitioner – miljö och teknikval
Användandet av begreppet miljö i historieskrivning som behandlar tiden före 1960-talet löper 
risken att bli anakronistiskt. Begreppet användes inte, åtminstone inte med den betydelse det har 
idag, så tidigt som vid 1900-talets början. Enligt Brännlund och Kriström introducerades 
begreppet miljö i svensk litteratur först några år in på 1900-talet i samband med publiceringen
av Jacob von Uexkülls studie Umwelt und Innenwelt der Tiere (1909), just vid tiden för Örebro-
konflikten.26 Trots att begreppet miljö inte användes, fanns det ett växande motstånd vid 
sekelskiftet 1900 mot den industriella föroreningen av luft och vatten, men också mot de 
kommunala avloppssystemens förorenande av vattendragen. Man kallade det inte miljöproblem
utan vattenförorening, luftförorening, förgiftning osv., och man placerade in de nya problemen i 
gamla fack. Föroreningsfrågor blev framförallt en fråga om hälsoskydd som kom att skötas av
hälsovårdande myndigheter. Även om det fanns en föroreningsdebatt i facktidskrifter, dagspress 
och riksdag redan vid denna tid, var dock ännu inte uppslutningen kring dessa frågor särskilt 
bred, och de erhöll heller aldrig någon central ställning i den politiska debatten.27 I artikeln

25 Gorman (2001), s. 319.
26 Brännlund och Kriström (1998), s. 8.
27 ”Under 1900-talets första decennier var föroreningsfrågan trots en stundtals livlig debatt ingen stor politisk fråga.
Inget parti berörde den i program eller valmanifest,” (Lundgren, 1999, s. 237).
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”Miljöpolitik på längden och tvären. Några synpunkter på svensk miljövård under 1900-talet” 
(1991) väljer Lars Lundgren att sätta etiketten miljöskydd på detta tidiga föroreningsmotstånd.
Föreliggande studie stödjer denna benämning, då den visar att opinionen, de klagande, i 
Örebrokonflikten vid sekelskiftet 1900 närmade sig föroreningsproblemen förknippade med
anläggningen med vad som kan beskrivas som en miljöetik och bl.a. betraktade den luftburna 
lukten som en oacceptabel kränkning av var mans rätt till ren luft och ett hem fritt från
illaluktande dunster. Lundgren benämner i samma artikel dessutom de krafter som växte fram 
parallellt med detta miljöskydd, vilka höll före att vissa ytor skulle skyddas mot exploatering av
industri, jordbruk och vattenkraft, som ett naturskydd med rötter i 1890-talets nationalroman-
tik.28 Skyddet av vissa ytor skulle främst ske av vetenskapliga och estetiska skäl, och de tidiga
”naturskyddarna” intresserade sig till en början inte för hur industrin bedrev sin verksamhet,
utan endast för var den bedrevs.29

Med kvicksilverproblematiken på 1960-talet upptäcktes att föroreningsproblemen inte 
enbart var lokala, att effekterna kunde dyka upp långt ifrån utsläppspunkten och också lång tid 
efter användningstillfället.30 Nu kom också genombrottet för den moderna miljövården, där
naturskyddet och miljöskyddet möttes genom bildandet av Statens naturvårdsverk 1967, och där
vi fick vår första samlade lagstiftning mot industriell förorening i och med 1969 års miljö-
skyddslag.31 Under 1960-talet blev också miljö-begreppet mer allmänt förekommande i det
svenska språket (ungefär samtidigt även i andra språk), samtidigt med debatten om gifter, 
utsläpp och föroreningar. Miljöhistorikern Sverker Sörlin menar att ”[g]enombrottet, […], speg-
lade behovet av ett begrepp som kunde sammanfatta mångfalden av frågor om människa, natur 
och hälsa.”32 Trots att förorening redan vid seklets början i vissa fall och i vissa sammanhang
således uppfattades och uppmärksammades som ett (med dagens begreppsapparat) miljöpro-
blem, torde det trots allt också vara på sin plats att här närmare definiera begreppet miljö och det 
närliggande begreppet natur. 

I en studie av människans umgänge med naturen definierar Lars Lundgren och Göran 
Sundqvist begreppet natur såsom den människan omgivande fysiska, kroppsliga världen, den 
fysiska verklighet som inte är människans verk. De påpekar att en sådan definition förutsätter en 
underförstådd motsättning mellan natur och kultur, där kulturen till skillnad från naturen är: 

skapad av människan och måste underhållas och vårdas för att kunna utnyttjas för sitt 
ändamål, oberoende av om det är en åker eller kyrka.33

Människan kan rimligen också sägas ingå i naturen (även om naturen inte förutsätter männi-
skor), fortsätter Lundgren och Sundqvist, samtidigt som de också påpekar att deras definition 
förutsätter att människan skapar kultur av natur. Miljö definierar de som ”den del av naturen, där
människor vistas och som påverkas av mänsklig auktoritet”, där miljön således kan sägas 
omfatta både en del av naturen och en del av kulturen.34 Lundgren lyfter i ett annat sammanhang
fram att det inte finns några givna miljöproblem, att de inte upptäcks ur intet av någon utan 
snarare ”formuleras, lanseras och etableras för att någons intresse påverkas av en förändring i 

28 Lundgren benämner dessa båda linjer i den svenska miljövården, den blå (miljöskyddet) och den gröna
(naturskyddet) (se bl.a. Lundgren, 1999).
29 Lundgren (1999).
30 Ibid.
31 Lundgren (1991).
32 Sörlin (1996), s. 9.
33 Lundgren och Sundqvist (2003), s. 32.
34 Lundgren och Sundqvist (2003), s. 33.
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naturen eller miljön.”35 Sådana förändringar är kopplade till användningen av naturresurser, 
förklarar Lundgren, och han påpekar att miljöproblem i dubbel bemärkelse är en kulturprodukt, 
inte bara därför att ”förvandlingen” av ett visst förorenande utsläpp till ett miljöproblem sker i 
samhället, utan även därför att såväl orsakerna till miljöeffekterna som lösningarna på proble-
men finns i samhället.36

I denna studie ansluter vi oss till Lundgrens och Sundqvists definitioner av miljö och
miljöproblem. Deras definitioner gör det möjligt att klassificera konflikterna i både Örebro och 
Värö som miljökonflikter, baserade på miljöproblem som formuleras och lanseras av framförallt
opinionen i respektive konflikt.37 Effekterna på både natur och miljö frambringas i detta
sammanhang genom att natur i form av virke, vatten och bl.a. svavel, genom människors (före-
tagets) inverkan blir till kultur/pappersmassaproduktion.

Teknikval, i dess mest grundläggande bemärkelse, definieras i denna studie som en 
beslutsprocess på företagsnivå, vilken leder till att för företaget ny teknik tas i bruk eller
avvisas. Det är i detta läge relevant att påpeka att teknikval, speciellt i en industri som massa-
industrin, där de initiala investeringskostnaderna i maskinpark etc. i allmänhet är väldigt höga, 
ofta tenderar att utgöras av mindre tekniska förändringar, spårbundna den initiala tekniken.38

Kapitalintensiteten i massaindustrin bidrar till att ersättandet av den existerande produktions-
teknologin med en helt ny blir relativt sett dyrt. På grund av detta handlar en stor del av 
teknikvalen om ett ständigt pågående arbete i syfte att förbättra existerande teknologi. Mer 
sällan handlar det om ”större” teknikval såsom exempelvis installerandet av en helt ny maskin-
park. Nathan Rosenberg beskriver detta fenomen genom att använda elproduktionens tekniska 
utveckling under 1900-talet som exempel:

När man väl hade kommit på hur man skulle alstra elektrisk ström genom förbränning av 
fossila bränslen, vilket skedde i början av 1900-talet, så höll man i flera decennier på med
att genomföra små tekniska förbättringar av kraftverken. Bland dessa kan nämnas en succes-
siv höjning av temperaturer och tryck vid drift, nya legeringar, modifiering av kokarens 
form etc. Bara specialister skulle kunna nämna ens några få i denna rad av förbättringar,
men mängden kol som krävdes för att generera en kilowattimmes elektricitet mer än halve-
rades under de följande decennierna.39

Denna typ av ”gradvisa” tekniska utveckling finner vi också bevis på i den svenska massa-
industrin. Redan den 18 januari 1890, på Nationalekonomiska föreningens möte, beskriver byrå-
chef Hugo Hamilton samma fenomen i sitt föredrag. 

Om man väljer någon av de industrier, som under de senaste årtiondena hunnit en mera
betydande utveckling, och studerar dess inre historia under samma tid, skall det säkerligen
lätt kunna hända, att man icke påträffar någon enda bland de uppfinningar, vilka gemenligen
räknas till de epokgörande. Men icke desto mindre skall man snart finna, att den ojämförligt
viktigaste faktorn i denna industris utveckling likväl utgjorts av uppfinnandet, d.v.s. av det 
arbete, som teknici nedlagt på möjligheter att öka produktionen, sänka dess omkostnader
och förbättra dess kvalitet. Och ju mer man utsträcker en dylik undersökning, dess tydligare
skall det stå fram, att den verkliga motorn till vårt århundrades storartade ekonomiska

35 Lundgren (2003), s. 202.
36 Ibid.
37 Pappersmassaindustrins utsläpp till vatten och luft var dessutom i stora stycken etablerade (höll på att etableras)
som miljöproblem i det svenska samhället i stort både vid tiden för Värökonflikten och Örebrokonflikten (se också
avsnitt 1.6).
38 Se t.ex. Arthur (1989).
39 Rosenberg (1997), s. 26.
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utveckling utgöres icke av några få världsberömda uppfinningar utan av dessa tusen sinom
tusen, dag för dag och timme för timme fortgående, ofta var för sig obetydliga detaljförbätt-
ringar av maskiner, redskap och arbetsmetoder genom vilka den ene yrkesidkaren oavlåtligt
söker och oavlåtligt tvingas att söka vinna ett försteg framför den andre.40

Teknikvalet handlar inte heller alltid om valet mellan ett antal kända tekniska lösningar/-
åtgärder. Det enskilda företagets tekniska kunskaper är i hög grad ett resultat av historiska 
investeringar, och teknikvalet är därmed starkt kopplat till sökandet efter ny teknisk information
och kunskap. Detta sökande är dock kostsamt och innebär inte sällan att företag tvingas testa 
nya (ej tidigare beprövade) processer. Distinktionen mellan teknikval och teknikutveckling är 
därför flytande (se vidare avsnitt 1.5.4).41

1.5  Miljö och teknikval: teoretiska perspektiv
Detta avsnitt presenterar en teoretisk referensram inför analyserna av miljökonflikterna och de
därtill relaterade teknikvalen i Örebro- respektive Värökonflikterna. Inledningsvis diskuteras hur 
föreliggande studie på en grundläggande nivå kan bidra till kunskapen om sambandet mellan
ekonomisk tillväxt och miljökvalitet. Denna diskussion följs av en presentation över olika 
analysmodeller – från dels de ekonomiska vetenskaperna, dels sociologin och teknikhistorien – 
för studiet av teknikutveckling. Presentationen leder fram till ett resonemang om att det i före-
liggande studie torde vara rimligt att i första hand fokusera på det individuella företaget, bl.a. 
därför att det är där som beslut om teknikval och förändringar i produktionsprocessen tas. Det 
konstateras dock också att teknikvalet inte bör betraktas som en intern företagsekonomisk
”historia” utan som en process som måste förstås i sitt komplexa beroende av ett antal sociala,
kulturella, tekniskt-vetenskapliga, och ekonomiska faktorer. Efter detta diskuteras betydelsen av 
de underliggande motiven för hur teknikval görs och hur de påverkas av samhället i övrigt. 
Framförallt betonas vilken betydelse en konflikt kring ett företags förorenande utsläpp får på
företagets sökande efter tekniska alternativ, d.v.s. en situation där bl.a. en lokal opinion försöker 
driva fram miljövänliga tekniska förändringar som företaget å sin sida gärna vill undvika på 
grund av kostnadsskäl.

1.5.1  Ekonomisk tillväxt, teknik och miljö 
Ekonomhistorikern Magnus Lindmark konstaterar i sin avhandling Towards Environmental 
Historical National Accounts for Sweden (1998) att den ekonomiska aktiviteten blivit relativt
sett miljövänligare under 1800 och 1900-talen, vilket han bl.a. tror beror på att produktions-
tekniken successivt blivit miljövänligare (se också avsnitt 1.1). I artikeln ”Economic Growth 
and the Environment” (1995) ställer i sin tur nationalekonomerna Grossman och Krueger frågan 
om ökade realinkomster och välstånd utgör frön för minskade ekologiska problem eller ej. De 
påpekar att svaret på frågan är av central betydelse för utformningen av lämpliga utvecklings-
strategier för mindre utvecklade nationer. Genom analys av data över föroreningsnivåer i flera 
olika länder samt över en given tidsperiod, finner Grossman och Kreuger att: 

while increases in GDP [Gross Domestic Product] may be associated with worsening environ-
mental conditions in very poor countries, air and water quality appear to benefit from
economic growth once some critical level of income has been reached.42

40 Bosaeus (1949), s. 38.
41 Rosenberg (1997).
42 ”The turning points in these inverted U-shaped relationships vary for the different pollutants, but in almost every 
case they occur at an income less than $8000 (1985 dollars),” (Grossman & Kreuger, 1995, s. 370).
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Fenomenet som citatet belyser går under benämningen ”the Environmental Kuznets 
Curve”. Grossman och Kreuger påpekar att det inte finns någon anledning att tro att processen 
är ”självgående”, även om de samtidigt menar att miljökvaliteten i princip torde kunna förbättras 
mer eller mindre per automatik när nationer utvecklas, om smutsigare teknik byts ut mot renare
teknik, eller om strukturförändringsmönster bidrar med en väldigt uttalad föroreningseffekt. De 
konstaterar att deras analys inte möjliggör en studie över på vilka sätt inkomstförändringar
påverkar miljökvaliteten, men påpekar samtidigt att en kartläggning av vidtagna åtgärder för 
föroreningsminskningar tyder på att den starkaste kopplingen mellan inkomst och förorening går
via förekomsten av politiska åtgärder. 

As nations or regions experience greater prosperity, their citizens demand that more atten-
tion be paid to the noneconomic aspects of their living conditions.43

De föreslår att en positiv relation mellan inkomstnivå och miljökvalitet också kan förklaras av
att nationer, efter att ha uppnått en viss utvecklingsnivå, upphör med att producera vissa 
föroreningsintensiva varor för att istället importera dem från nationer med en mer ”slapphänt”
miljölagstiftning. Grossman och Kreuger betraktar dock inte så kallad ”environmental dumping”
som en tillräcklig förklaring till att ekonomisk tillväxt kan följas av minskad förorening. 
Dessutom påpekar de att utvecklingsländer inte alltid kommer att ha möjlighet att vända sig till 
ännu fattigare nationer för import av föroreningsintensiva varor. Sambandet mellan å ena sidan
ekonomisk aktivitet och inkomstnivåer och å andra sidan miljövänligare produktionsteknik och
höjd miljökvalitet, är fortfarande i hög grad en öppen fråga. En ökad förståelse för denna 
relation kan sannolikt fås genom att minska aggregeringsnivån på analysen, och studera hur
investeringar i miljövänlig teknik kan drivas fram på företagsnivå. 

1.5.2  Teknikutveckling och teknikval – valet av en relevant analysnivå
Processen genom vilken ny teknik uppstår, förbättras och sprids, kan studeras ur flera olika 
perspektiv. I Theorie der wirtschaftlichen entwicklung (1911) betraktade den unge Joseph 
Schumpeter44 den tekniska utvecklingen som övervägande exogent bestämd, och ytterst en 
produkt av den vetenskapliga utvecklingen på utbudssidan, där de mest kreativa företagarna 
förstod att utnyttja den tekniska utvecklingens möjligheter genom att företa innovationer. De
betydande vinster som de framgångsrika företagarna uppnådde till följd av innovationerna
bidrog enligt Schumpeter till finansieringen av nya investeringar och fungerade som en sporre 
för entreprenörerna. Tre decennier senare modifierade Schumpeter sin uppfattning om den 
tekniska utvecklingens bestämningsfaktorer och ansåg då att uppfinningarna även bestämdes
endogent, genom att de framgångsrika entreprenörerna investerade sina vinster i forsknings- och 
utvecklingsprojekt.45 Liksom Schumpeter betonade även vår svenske nationalekonom, Erik 
Dahmén, företagarens roll i den tekniska utvecklingen (1950).46 Jakob Schmookler betonade i 
sin tur i Invention and Economic Growth (1966) hur den tekniska utvecklingen och dess 
inriktning främst bestäms av efterfrågesidans storlek och inriktning, d.v.s. av realinkomsternas
ökning och dessas förändring av efterfrågemönstret.47 Gällande den vetenskapliga utvecklingen 
menade Schmookler att den påverkar sammansättningen av det kunnande som utgör en 
förutsättning för uppfinningarna, dock inte uppfinningarnas inriktning. Schmookler kritiserades 

43 Grossman och Kreuger (1995), s. 372.
44 Schumpeter (1911, 1934).
45 Schumpeter (1942).
46 Dahmén (1950).
47 Schmookler (1966).
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i sin tur av Nathan Rosenberg i en artikel i Economic Journal (1974) för att ge efterfrågan allt 
för stor betydelse i sammanhanget.48 Framförallt kritiserades Schmookler för att inte beakta att 
kunskapsbasen varierar mellan olika vetenskaper, något som enligt Rosenberg i hög grad påver-
kar de kostnader som är förknippade med uppfinningarna (vetenskapliga problem kan inte alltid 
lösas bara för att betalningsviljan finns). Liksom vad gäller generellt för nutida ekonomisk ana-
lys söker nationalekonomer och ekonomhistoriker i allmänhet idag, även i analysen av den tek-
niska utvecklingens bestämningsfaktorer, förklaringar i samspelet mellan utbud och efterfrågan. 

Idag är också andra typer av systemansatser vanliga i studiet av teknikutveckling och
teknikspridning. I vissa fall studeras en hel nation och det föreslås bl.a. att det nationella ”inno-
vationssystemet” påverkar det individuella företagets teknikval.49 I andra sammanhang studeras 
hur kulturella variabler i det regionala innovationssystemet och/eller långvariga relationer i det 
industriella nätverket påverkar teknikvalen.50 Andra forskare fokuserar på framväxten av stora 
tekniska system – Large Technological Systems (LTS) – där teknikutvecklingen studeras utifrån 
teknikens sociala och kulturella sammanhang, och de tekniska systemen såsom influerade av 
både politiska processer, institutionella regelverk, ekonomiska hänsynstaganden, organisations-
intressen och kulturella värderingar. I LTS-studier ligger fokus ofta på systembyggarna, syste-
mets utvecklingsfaser samt på kriser/stabilitet i systemets utveckling.51

Enligt ”traditionsenlig” teknikhistorisk anda skulle en relevant analysnivå för en studie av 
teknikutvecklingen vara att studera utvecklingen av ett stort tekniskt system. Intresset för att be-
skriva och förklara framförallt infrastrukturers framväxt och förändring över tiden har varit stort
inom svensk och internationell teknikhistorisk forskning sedan slutet på 1980-talet.52 Thomas P. 
Hughes analys av stora tekniska system har haft stor betydelse för denna forskningsinriktning.53

Kritik har emellertid riktats mot LTS-ansatsen, bl.a. i fråga om att den skulle ha
teknikdeterministiska drag, användas funktionalistiskt (betona harmoni och samarbete) och 
fokusera för ensidigt på heroiska aktörer.54 Bland annat har Jakobsson påpekat att med ett sådant
perspektiv riskeras teknikhistoria att ”reduceras till att uppfatta teknisk förändring som frukten 
av inre drivkrafter i autonoma stora tekniska system”, 55 eller som John Staudenmaier skriver:

48 Rosenberg (1974).
49 Se t.ex. Edquist (1997).
50 Se t.ex. Maskell (1996) och Håkansson (1987). Sedan tidigt 1980-tal har en nätverksteori utvecklats av företags-
ekonomer vid Uppsala universitet, som bl.a. har ambitionen att förklara teknisk utveckling på industrinivå (om
nätverksteorins innehåll, se Håkansson, 1987, och om nätverksteorins framväxt, se Johansson och Mattson, 1994).
Alexandra Waluszewski har exempelvis beskrivit utvecklingen av en ny mekanisk massateknik inom svensk
massaindustri, CTMP-tekniken, utifrån nätverksteorin i sin avhandling Framväxten av en ny mekanisk massateknik:
en utvecklingshistoria (1990). Hon har därmed kartlagt det samspel/nätverk av aktörer, resurser och aktiviteter ur
vilket CTMP-tekniken växte fram. Nätverksteorin baseras på just dessa tre begrepp: aktörer, resurser och aktivi-
teter. Aktörer i ett nätverk, d.v.s.  individer eller organisationer (t.ex. företag), antas kontrollera fysiska, finansiella
och personella resurser (t.ex. kunskap). Resurserna betraktas som heterogena (om resursers heterogenitet, se Wedin,
2001), d.v.s.  deras värde beror på hur de kombineras med andra resurser. Resurser binds nämligen enligt nätverks-
teorin samman, förändras eller byts ut till följd av att aktörer utformar produktionsaktiviteter och transaktionsaktivi-
teter, vilka även de är sammanlänkade, eller synkroniserade och koordinerade, i längre kedjor. Ett exempel på
resursers heterogenitet är teknikens spårbundenhet i en kapital-intensiv industri som pappers- och  massaindustrin.
Nätverksteorin är för övrigt nära kopplad till LTS-ansatsen.
51 Se t.ex. Hughes (1983).
52 Se bl.a.. Hansson (1994), Jakobsson (1996), Kaijser (1986), Olsson (1995), och Wormbs (1997).
53 Ett av Hughes främsta bidrag till systemansatsen har bl.a. varit att konstruera en komplex begreppsapparat. Hans
forskningsansats beskrivs ingående och tillämpas empiriskt i bl.a. Networks of Power. Electrification in Western 
Society, 1880-1930 (1983), som är en omfattande studie över elektricitetens framväxt och utbredning i Chicago,
London och Berlin. Se även Hughes (1987).
54 För en översikt om forskning kring stora tekniska system, se Summerton (1998).
55 Jakobsson (1995), s. 22.
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In such an extreme use of the system approach, the history of technology would be reduced
to a detailed chronicle of ”the system” and all non systematic human factors would vanish.56

Summerton förslag på nya inriktningar inom LTS-forskningen i sin artikel ”Stora tekniska
system. En introduktion till forskningsfältet” (1998). Bland annat föreslår hon att man i stället 
för att lyfta fram ingenjörer kan lyfta fram andra aktörer som haft betydelse för hur systemen
utvecklats, såsom exempelvis miljögrupper. Vidare framhåller hon hur ekologiska faktorer över 
huvudtaget utgör ett viktigt tillämpningsområde, ”inte minst utifrån den kraftiga betoningen av 
miljöfrågorna och dess betydelse i vår tid”, såsom bl.a. hur hänsyn till naturen påverkat (eller
inte tillåtits påverka) de tekniska systemen utformning och utbredning.57 Summerton föreslår 
också att man prövar nya teoretiska perspektiv för att förstå de stora tekniska systemens utveck-
ling och dynamik, såsom exempelvis ett kritiskt systemperspektiv i syfte att erhålla ”nya insikter 
i mekanismerna bakom hur makt utövas, befästs och förstärks i stora tekniska system”,58 liksom 
ett ”postmodernistiskt arenaperspektiv” i syfte att kunna ge en mångdimensionell tolkning av 
systemens utveckling och dynamik. Summerton förklarar arenaperspektivet såsom baserat på: 

att låta alla de aktörer som berörs av en ny teknik (och i synnerhet kontroversiella sådana)
komma till tals – även de aktörer som enbart implicit berörs.59

I linje med kritiken mot LTS-ansatsens deterministiska inslag, men utifrån ett annat 
perspektiv, kritiserar Frank Uekotter hittillsvarande miljöhistorisk forskning för att vara alltför
linjärt negativ i beskrivningen över människans relation med miljön. Komplexa utvecklings-
mönster pressas samman till enkla beskrivningar över vad som hände men vilka inte klarar av att 
svara på frågan varför. Bland annat har miljöhistoriker primärt behandlat industrialiseringen
som en utveckling på naturens bekostnad, och industriell tillväxt har föreslagits vara propor-
tionell med miljöförluster. Ett sådant normativt antagande om en negativ linjär utveckling har
inget heuristiskt värde, fortsätter Uekotter, och påpekar att: 

[f]or almost every new technology, different paths of development were possible, the setting 
of courses was eminently a social event, and environmental aspects have always been a 
factor in the processes that decided upon paths (though they may not have been expressed in 
ecological terms).60

Uekotter föreslår i stället en ”organisatorisk” ansats som fokuserar på processen där respons på 
något som uppfattas som ett miljöproblem organiseras, att använda som ett analytiskt verktyg i 
försöket att förstå det rationella bakom det till synes irrationella och vilken möjliggör en analys 
av den utsträckning i vilken samhällen lyckats kontrollera och reglera sin miljöpåverkan genom
historien. Genom en sådan ansats torde miljöhistoriker kunna finna att den tekniska utveck-
lingen inte varit något ”oundvikligt”, liksom att de flesta miljöreformer inneburit en kostnad,
monetär eller annan, fortsätter Uekotter, och påpekar att en vidgad överblick över dessa kostna-
der torde motivera miljörörelsen till att undivka att vägra alla former av kompromisser.61

56 Staudenmaier (1985), s. 80f. Se också Jakobsson (1995), s. 22.
57 Summerton (1998), s. 36.
58 Summerton (1998), s. 37f.
59 Summerton (1998), s. 37.
60 Uekotter (1998), s. 36.
61 Uekotter delar upp den organisatoriska ansatsen i sex steg: (a) definition av problemet; (b) möjligheterna att lösa
problemet; (c) organisationen av politiskt stöd för reformen; (d) den politiska kampen; (e) implementeringen av
reformen; och (f) de praktiska konsekvenserna och inverkan av dessa förändringar (Uekotter, 1998, s. 39f).
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En alternativ modell som också använts inom teknikhistorien i studiet av teknisk 
utveckling är socialkonstruktivismen – The Social Construction of Technology (SCOT) – där
teknisk utveckling betraktas ”as a nondetermined, multidirectional flux that involves constant 
negotiation and renegotiation among and between groups shaping the technology.”62 Socialkon-
struktivisterna betraktar tekniken såsom konstruerad av ekonomiska, sociala, politiska och 
kulturella aspekter och sätter de individer och grupper av människor i fokus för sin forskning 
som tillskriver tekniken betydelser under dess utvecklande, betydelser vilka antas kunna skifta 
mycket mellan olika människor och mellan olika situationer. Genom en sådan ansats anser sig
socialkonstruktivisterna kunna öppna den tekniska utvecklingens ”svarta låda”. Kritik har dock 
framförts mot modellen, bl.a. för det sätt på vilket den närmast utesluter de materiella struk-
turerna, vilka trots att de inte ges någon särskild betydelse av människor i högsta grad existerar i 
den fysiska världen.63 Socialkonstruktivismen har i samma linje kritiserats för att dras mot
relativism, där allt rationellt tenderar betraktas som kulturellt och socialt betingat, där inget är
objektivt och likaså ingen är privilegierad. En sådan utveckling, menar kritikerna, lämnar inte 
någon grund kvar för en utmaning av de vetenskapliga och tekniska institutioners hegemoni,
något som var socialkonstruktivisternas mål från början.64

I föreliggande studie är det rimligt att i första hand fokusera på det individuella företaget 
snarare än på en nation, en bransch eller ett stort tekniskt system, inte minst eftersom det ytterst
är i det individuella företaget som beslut om teknikval och förändringar i produktionsprocessen 
tas, men även därför att företaget (oftast) har tydliga mål med sin verksamhet (vinstmaximering,
effektivitet etc.), mål som i sin tur utgör en lämplig vägledning för analysen i form av bl.a. 
testbara hypoteser. Med ett renodlat systemperspektiv, eller för den delen ett socialkonstruk-
tivistiskt perspektiv, tenderar däremot det enskilda företagets strävan efter kostnadseffektivitet
att nedtonas. Med andra ord skulle de fokuseringar som dessa systemansatser erbjuder endast ge 
en begränsad förståelse för vad som ger incitament till sökandet efter nya tekniska lösningar
eller under vilka villkor valet av ny teknik bedrivs.

Naturligtvis verkar dock inte det enskilda företaget i en isolerad värld, utan präglas starkt i 
de enskilda besluten av institutionella och organisatoriska förhållanden. Det påverkas av politi-
ska processer, institutionella regelverk, opinioner, bankväsende, vetenskaplig utveckling, infra-
struktur, återförsäljare etc., främst genom dessas inverkan på företagets kostnader och intäkter.
LTS-ansatsen utgör ett viktigt bidrag i detta sammanhang, eftersom den hjälper oss att förstå det 
enskilda företagets beroende av det omgivande sociotekniska systemet. Förhoppningen är dock 
också att denna studie – eftersom den utgår ifrån att företag som utgör föremål för en föro-
reningskonflikt möter restriktioner i form av opinioner och lagstiftning – kan bidra något till den 
mer mångdimensionella LTS-forskning som bl.a. Summerton efterfrågat, med ett större fokus på 
de aktörer (utöver ingenjörer) som haft betydelse för hur systemen utvecklats (t.ex. miljö-
grupper), liksom på hur hänsyn till naturen påverkat (eller inte tillåtits påverka) de tekniska 
systemen. Genom att denna studie tar avstånd från den linjärt negativa beskrivningen över
människans (företagets) relation med miljön och istället analyserar en process där respons på 
något som uppfattas som ett miljöproblem organiseras, med fokus på de teknikval som kan
knytas till responsen, lyfter den dessutom fram det fokus som Uekotter påtalat saknas i
hittillsvarande miljöhistorieskrivning.

Sammanfattningsvis betraktas teknikvalet i denna studie inte som en intern företagseko-
nomisk ”historia”, utan som en process som måste förstås i sitt komplexa beroende av andra 

62 Bijker m.fl. (1987), s. 13.
63 Se bl.a. Wise (1997).
64 Se bl.a. Edward (1999). 
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sociala, kulturella, tekniskt-vetenskapliga och ekonomiska faktorer. Studien illustrerar möjlig-
heten för historiker inom teknik- och miljöområdet att använda analysmetoder som integrerar de
enskilda besluten om teknisk förändring på företagsnivå med de restriktioner och möjligheter 
som omgärdande institutioner och organisationer representerar.65

I det följande visas närmare betydelsen av de för företaget underliggande motiven för hur 
teknikval görs och hur de påverkas av samhället i övrigt. I avsnitt 1.5.3 diskuteras vad som
motiverar sökandet efter/valet av miljövänlig teknik och avsnitt 1.5.4 analyseras under vilka 
villkor sådana teknikval görs. Framförallt betonas vilken betydelse en konflikt kring ett företags
luft- och vattenutsläpp har på företagets sökande efter tekniska alternativ.

1.5.3 Varför söker företag miljövänlig teknik? 
Detta avsnitt presenterar en teoretisk referensram som hjälper oss att förstå varför företag kan 
motiveras att göra miljövänliga teknikval. Vi börjar med att utgå från den mycket enkla 
ekonomiska teorin om det enskilda företagets mål och beteende i den kapitalistiska ekonomin,
men utvecklar sedan denna förklaringsmodell i flera steg så att det tydliggörs hur företaget kan 
påverkas av faktorer bortom marknadssystemets prismekanism. Ett citat av Thomas Hughes ger 
oss en föraning om kärnan i föreliggande teoridiskussion.

[W]e should abandon the misconception that only economic values and forces shape techno-
logy. […] There are now considerable indications that environmental concerns will often
displace simple economic rationality as a major design consideration.66

Företaget med endast ekonomisk vinst i blickfånget 
I den ekonomiska teorins modell om det konkurrensutsatta företaget antas det att marknaden är 
fri, att information om priser och teknik finns tillgänglig för alla intresserade parter, och att 
företagen effektivt kontrollerar användandet av sina tillgångar. Företagets interna funktionssätt 
spelar således ingen central roll i denna teoribildning. ”It [företaget] is that well known black-
box into which resources go and out of which goods come, with little attention paid to how this 
transformation is accomplished.”67 Med andra ord antas exempelvis företagsledningens egna 
preferenser inte ha något egentligt inflytande på t ex teknikvalet eftersom informationen om den 
billigaste och effektivaste tekniken antas vara fullt tillgänglig och valet därför nästan givet. 

Företagets enda intresse är enligt den traditionella ekonomiska teorin således att maximera
vinsten, inte att direkt tillvarata sociala och/eller ekologiska intressen.68 Enligt denna modell
finns följaktligen inget utrymme för miljövänliga argument att direkt påverka företagets
teknikval. Detta innebär inte att miljövänliga val aldrig görs, men det innebär att det 
miljövänliga i ett teknikval bara är en slumpmässig bieffekt av ett vinstmaximerande beslut. 
Som exempel kan nämnas åtgärder för ökad energieffektivisering, vilka i allmänhet gynnar såväl
miljön som företagets ekonomi. Den traditionella ekonomiska teorin ger dock utrymme för 
tredje part att drabbas av så kallade externa kostnader, d.v.s. kostnader utanför marknads-

65 Se också North (1993) som betonar betydelsen av en samhällsvetenskaplig forskningsinriktning som utan att
tappa sitt fokus på enskilda val och incitament, också lyfter fram institutionell analys och institutioners ”inverkan
på kostnaderna för utbyte och produktion av varor och tjänster,” (North, 1993, s. 20).
66 Hughes (1994), s. 436.
67 Demsetz (1997), s. 426.
68 Ekonomer har utvecklat denna enkla modell i flera steg under de senaste decennierna. Bland annat har de påpekat
att ett företags teknikval påverkas av formen och graden av konkurrens som företaget är utsatt för. Vidare har man
analyserat konsekvenserna av att företagsledare kan ha andra mål än ren vinstmaximering. Exempelvis kan
företagsledare ha ”ingenjörsmässiga mål,” d.v.s. de kan föredra sofistikerad, automatiserad produktion framför
enklare, arbetsintensiv produktion, och välja teknik därefter. Se bl.a. Stobaugh och Wells (1984).
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systemets prismekanism vilka företaget åsamkar samhället.69 Dessa inkluderar bl.a. förorening 
av vatten, luft och mark och/eller överutnyttjande av naturresurser. I det följande diskuterar hur 
tredje parts intressen kan synliggöras och integreras i det enskilda företagets beslutsfattande. 

Vinstmaximering under restriktioner 
Tredje parts intressen kan sätta restriktioner för företagets verksamhet och på så vis påverka 
teknikvalet. En viktig distinktion kan göras mellan de fall då ett miljövänligt teknikval görs för
ett företag genom en formell restriktion, såsom exempelvis genom en miljölag, och när ett 
miljövänligt teknikval görs mer eller mindre frivilligt av ett företag genom en informell
restriktion, såsom en lokal opinion. De formella rättsliga restriktionerna kan bl.a. uttrycka 
hänsyn för miljön och direkt tvinga ett företag att t ex investera i miljövänlig teknik.70 I ett
idealiskt demokratiskt samhälle reflekterar eventuella lagar/regleringar också marknadens och 
opinionens (d.v.s. folkets) miljöpreferenser, och det hade i detta sam-manhang inte funnits något 
skäl att studera något annat än lagar/regleringar. Nu lever emellertid ingen i ett sådant samhälle.

Marknaden (kunder, leverantörer etc.) kan direkt uttrycka hänsyn för miljön, vilket kan ge
företag incitament att välja teknik som exempelvis minskar förorening. Likaså kan ett företag 
lyssna på en opinion som uttrycker hänsyn för miljön, i syfte att uppnå ryktet att vara en god 
arbetsgivare eller en god korporativ samhällsmedborgare. Det vill skapa goodwill som i sin tur
kan medföra bättre tillgång på kapital, ökad entusiasm för att arbeta på företaget, samt minskad
risk för rättsliga åtgärder.71 I artikeln ”Environmental Activism, Locomotive Smoke, and the 
Corporate Response: The Case of the Pennsylvania Railroad and Chicago Smoke Control” 
(1999), skildrar David Stradling och Joel A. Tarr hur ett järnvägsföretag i Chicago reagerar på 
en lokal opinion mot företagets luftförorening i form av rökutsläpp i början av 1900-talet: 

[T]he Pennsylvania Railroad managers […] disliked heavy smoke because it drew public 
criticism, created undesirable publicity, and attracted the attention of municipal smoke con-
trol officials. Thus, management attempted to meet municipal smoke control ordinances as
long as they did not seriously interfere with railroad operations, limit their profitability, or
force them to make major technological changes that did not fit their own timetable.72

Pennsylvania Railroads svarade på kritiken genom att bl.a. byta bränsle och utbilda eldare och 
mekaniker i effektivare förbränningsmetoder.73 Detta visar tydligt att det är relevant att studera
företag när de utgör ämne för en konflikt om dess förorenande verksamhet, när syftet är att 
studera miljövänliga teknikval. Att hävda att miljöpreferenser, uttryckta genom bl.a. 
lagar/regleringar/domslut, marknad och opinion, kan sätta restriktioner för ett företag är således
förenligt med den traditionella ekonomiska teorin, eftersom företagets enda primära intressen 
fortfarande kan vara kostnadseffektivitet och vinstmaximering.74 Avslutningsvis är det dock 

69 Brännlund och Kriström (1998), s. 12.
70 Staten står även för en del mer eller mindre indirekta restriktioner i sammanhanget, såsom i rollen som rådgivare
för företag samt i rollen som samhällelig normbildare.
71 I Örebro- och Väröfallen uttrycker lokala opinioner miljöpreferenser som de vill, och i viss omfattning lyckas, få
företagen att lyssna till. De informella restriktioner som opinionerna representerar utvecklas dock i de båda kon-
flikterna till formella restriktioner, inte minst genom att domar fälls av inblandade rättsliga instanser (bl.a.. Vatten-
domstolen och Regeringsrätten).
72 Stradling och Tarr (1999), s. 702.
73 Stradling och Tarr  (1999).
74 Rosen och Sellers (1999) utgår också från att staten (lagar/regleringar), marknad och opinion påverkar företagets
relation med miljön när de försöker formulera en ny ”ekokulturell” ansats inom företagshistorien. Se också avsnitt
1.3.2.
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viktigt att påpeka att även om såväl formella lagar och regleringar som ”informella” klagomål
båda kan utgöra restriktioner för företagets verksamhet, kan det i praktiken vara svårt att göra en
klar distinktion mellan dessa. Vi har redan nämnt möjligheten att allmänhetens preferenser
(opinion) finns ”lagrad” i existerande lagar och bestämmelser. En ”omvänd” situation är också 
vanlig, nämligen att tredje part, som drabbas av ett företags utsläpp, formulerar sina klagomål
med tydlig hänvisning till existerande lagstiftning i syfte att öka möjligheten att genomdriva
miljövänliga förändringar i tekniken. Av ovanstående följer således att det i studier av 
miljökonflikter är viktigt att betrakta opinioner och lagar som inbördes beroende och inte som
separata fenomen.

Intressen utöver vinstmaximering 
Kan företag i en kapitalistisk ekonomi, även om de inte utsätts för restriktioner, ge uttryck för 
andra intressen än ren vinstmaximering i sina teknikval? Ett viktigt skäl till att så kan vara fallet
är att företag består av människor, där det främst är företagsledarna och ingenjörerna som kan 
antas vara de som påverkar utformningen av produktionstekniken. Dessa aktörer är i sin tur en 
del av en komplex social kontext (t.ex. uppfostran, utbildning, sociala kontakter etc.), vilken 
påverkar deras beteende. Den sociala kontexten är ofta inget som dessa medvetet kan koppla 
bort när de väljer teknik. I praktiken kan det handla om vänskapsband, sociala skyldigheter 
gentemot exempelvis ett brukssamhälle (vilket personerna ifråga ofta själv är en del av), där 
företaget/bruket spelar en central roll. Det kan också handla om rent personliga värden; en 
företagsledare kan t.ex. i vissa lägen sätta den långsiktiga utvecklingen för den egna staden i 
första rummet. Med andra ord, hon eller han är en del av en social kontext och väljer därmed
inte nödvändigtvis teknik med enbart ekonomiska förtecken.

Christine Rosen diskuterar i artikeln ”Business Against Pollution in Late Nineteenth Cen-
tury Chicago” (1995) eventuella motiv för företag i Chicago i slutet av 1800-talet att investera i 
rökminskningsteknik. Hon kommer bl.a.. fram till att:

people [företagare] who abated their smoke voluntarily were a very mixed group from a 
broad spectrum of industries for whom the costs and difficulties of achieving varied widely.
[…] In light of the lack of any clear economic patterns, […] it may be more useful to look at 
voluntary abatement as a social rather than an economic phenomenon.75

Som förklaring till att vissa företagare frivilligt gick med på att minska rökutsläppen nämner
Rosen bl.a. vänskapsband till (inflytelserika) personer som av olika anledningar var för minska-
de rökutsläpp eller andra sociala relationer, t.ex. att de gick i samma kyrka eller bodde i samma
område som dessa personer. Rosen menar också att: 

[i]t seems likely that personal values also played a role in leading the voluntary abaters to do 
what they did. Some of the voluntary abaters may, for purely personal reasons, simply have 
been more interested than the non-abaters in public improvement in general […]. Perhaps 
they had a more sophisticated, enlightened sense of their private interest and were more
willing to subordinate their own immediate economic interest in order to enhance their long-
term interests by promoting the economic prosperity of the city as a whole. Or it may be that 
they were more physically sensitive to pollution, more prone to respiratory distress, more
fond of sunshine, than the others.76

75 Rosen (1995), s. 8.
76 Ibid.
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I ekonomisk teori betonas i stället att även om en företagsledare värderar miljön högt
skulle detta inte påverka teknikvalet eftersom urvalskriteriet för teknikvalet i ett kommersiellt
företag endast utgår ifrån vinstmaximeringskriteriet. Att det trots detta finns fog för att hävda att 
personliga urvalskriterier kan påverka teknikvalet även i ett sådant företag kan motiveras utifrån 
att företag i praktiken inte har fullständig information om priser och produktionstekniker.77

Detta innebär att aktörerna först tvingas välja ut vilka tekniska alternativ som man skall skaffa 
sig ytterligare information om, något som i sin tur kan leda till att personliga urvalskriterier
tidigt kan komma in i bilden. Teknikval sker således i praktiken i två steg, i ett första steg väljs
vilket teknikutbud som företaget skall välja ifrån och i ett andra steg väljs vilken teknik som 
företaget skall anamma. Det är samtidigt viktigt att påpeka att denna situation inte med
nödvändighet behöver innebära att teknikvalen blir mer ”miljövänliga”; vänskapsbanden till 
personer i branschen (företag och organisationer) kan ofta vara lika starka som de till det lokala
samhället. Det är därför också rimligt att utgå ifrån att sökandet efter tekniska lösningar också 
starkt påverkas av personliga relationer inom branschen.

Företag kan således söka efter miljövänliga tekniska lösningar som en följd av att det
utsätts för restriktioner genom lagar/regleringar och/eller genom marknader/opinioner, men per-
sonliga (normbaserade) urvalskriterier kan också i vissa fall påverka teknikvalet i en miljövänlig
riktning. I den empiri som analyserats i samband med denna studie finns det mycket litet som 
tyder på att de miljövänliga teknikval som vidtogs av de två studerade företagen i samband med
att de utgjorde föremål för konflikter om dess förorenande verksamhet hade vidtagits om de inte 
utsatts för restriktioner i form av klagomål och lagstiftning. I denna studie utgår vi således från 
att det miljövänliga teknikvalet i företaget i huvudsak handlar om vinstmaximering under 
restriktioner, samtidigt som vi är medvetna om möjligheten att personliga urvalskriterier och 
vänskapsband kan påverka sökandet efter tekniska åtgärder. I det följande diskuteras mer i detalj 
hur teknikvalsprocessen kan se ut, och hur den påverkas av de underliggande motiven.

1.5.4  Teknikvalets villkor
Nedan följer först en generell diskussion om grundläggande villkor för företag som söker infor-
mation om och väljer teknik. Därefter tecknas de speciella förhållanden som ett företag ställs 
inför då det skall söka efter miljövänliga tekniska lösningar efter att ha blivit föremål för en kon-
flikt om dess förorenande utsläpp. Utgångspunkten är att det framförallt var tredje part (i detta 
fall de klagande parterna i de två konflikterna) som utlöste teknikvalsprocesser för Örebro 
Pappersbruk och Värö bruk. 

Grundläggande utgångspunkter i teknikvalsprocesser 
Företaget utgör (som antyds i avsnitt 1.5.2) inte en isolerad enhet utan präglas starkt i de enskil-
da valen av omgärdande institutionella och organisatoriska förhållanden. Det verkar i samarbete
med vissa delar av den omgärdande sociala, kulturella, tekniskt-vetenskapliga och ekonomiska
kontexten men även i konkurrens med andra företag. Vad som är intressant för denna studie är 
hur denna situation påverkar företagets teknikvalsprocess givet bristen på information om
tekniska alternativ (se nedan). För ett företag med vinstmaximering som mål är det troligtvis
mest rationellt att söka information om möjliga teknikval hos andra företag i branschen och/eller
genom branschgemensamma organisationer (t.ex. forskningslaboratorier).

Andra institutioner i ett större samhälleligt system kan också förväntas påverka teknik-
valsprocessen genom att vissa lagar kan stödja en bransch och därmed ett företag, eller genom

77 Se exempelvis Simon (1997), som bidrar med en banbrytande analys av ekonomiskt beslutsfattande utifrån be-
greppet ”begränsad rationalitet” (bounded rationality).
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att det kan existera ett industrivänligt klimat i ett samhälle som leder till att det byggs upp stat-
liga forskningsinstitutioner till fördel för branschen och företaget. I kapitel 2 görs ett försök att 
kartlägga några av de mest framträdande institutionerna och utvecklingstendenserna som påver-
kade de teknikvalsprocesser som Örebro Pappersbruk och Värö bruk ställdes inför genom de
respektive konflikterna.

En annan grundläggande utgångspunkt för företag som söker information om och väljer 
teknik är den ofullständiga kunskapen om teknikmöjligheter och valalternativ. Här utgår vi från 
Nathan Rosenbergs syn på teknikval och teknikutveckling.78 Rosenberg ser (i huvudsak) företa-
get som en vinstmaximerande enhet men med ofullständiga kunskaper om teknikmöjligheter och 
valalternativ. Införskaffandet av information om dessa möjligheter kostar pengar och det är
aldrig optimalt för företaget att skaffa sig all information. Detta gör att teknikval mindre handlar 
om valet mellan givna och väl identifierade och testade tekniska lösningar utan snarare om ett
sökande efter tekniska kunskaper som i sin tur kan omvandlas till ett givet teknikval. Rosenberg 
menar att ett företags samlade kunskapsmängd begränsas av företagets tidigare incitament
genom historien, och att det föreligger en stark spårbundenhet79 i företagets kunskapstillväxt, 
och konstaterar bl.a.:

Varför […] [skulle] ett företag ha kunskap om ett antal tekniska alternativ som starkt skiljer 
sig från det som företaget för närvarande använder? Varför skulle man slösa resurser på att
förvärva kunskap som inte är – eller inte förväntas vara – ekonomiskt givande, om man vet 
att det är kostsamt att förvärva ny teknisk kunskap?80

Om ett företag av olika anledningar tvingas till tekniska förändringar som företaget inte 
tidigare reflekterat över, blir därför sökkostnaderna höga, fortsätter Rosenberg. Kostnaderna 
styrs av en dynamik, ju ”nyare” teknik desto högre sökkostnader. Detta beror på att ju ”nyare” 
tekniken är, d.v.s. ju mindre beprövad en teknik som ett företag söker är i systemet/branschen i 
stort, desto större är sannolikheten att tekniken inte existerar som ett givet tekniskt alternativ
utan bara i form av tillämpad forskning, d.v.s.  det finns tillgängliga men hittills oanvända och
kanske ej heller testade alternativ. Om detta konstaterar Rosenberg; 

När företaget överväger tillgängliga men hittills oanvända tekniska alternativ, är det av 
central ekonomisk betydelse att det kan minska osäkerheten beträffande design, kostnad och 
prestanda.81

Att åstadkomma en sådan reducering av osäkerheten är dock återigen resurskrävande. Informa-
tionskostnaderna stiger dessutom ännu mer för företaget om kunskapen det söker bara finns som
grundläggande vetenskaplig kunskap, och således ännu inte är kommersiellt användbar. 
Dessutom, fortsätter Rosenberg, har i vissa fall ”den nya vetenskapliga kunskapen varit så 
begränsad eller så svår att utnyttja ekonomiskt att det varit nödvändigt att skapa en helt ny 
vetenskapsgren för att kunna göra det.”82 På detta sätt menar exempelvis Rosenberg att ämnet
kemiteknik uppstod i början av 1900-talet.83

78 Rosenberg (1997).
79 Om spårbundenhet och teknikval i ett historiskt perspektiv, se också Arthur (1989).
80 Rosenberg (1997), s. 23.
81 Rosenberg (1997), s. 26.
82 Rosenberg (1997), s. 30.
83 Rosenberg (1997).
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Vi har nu definierat två grundläggande förhållanden för företag som söker information
om, och väljer, teknik; dessas beslut är starkt beroende av den samhälleliga kontexten och de 
präglas av osäkerhet och informationsbrist. Utifrån detta kan i sin tur fyra för den kommande
analysen viktiga teser formuleras: (a) det mest rationella för Örebro Pappersbruk och Värö bruk 
torde ha varit att inleda teknikvalsprocessen med att söka efter ett givet tekniskt alternativ inom
branschen; (b) om det inte ger utbyte, att söka efter tillämpad, ännu ej kommersiellt använd 
kunskap genom att exempelvis starta upp utvecklingsverksamhet inom företaget; och som en 
sista utväg (c) initiera grundforskning med hjälp av vetenskaplig expertis. Det är också viktigt i 
detta sammanhang att konstatera att ju mer ”grundforskningsinriktat” teknikvalet är, desto 
dyrare blir sökprocesserna för företagen och desto mindre villiga blir de att ta på sig kostnaderna 
för teknikvalet. Informationen är då i hög grad en s.k. kollektiv nyttighet och det enskilda 
företaget kan inte tillgodogöra sig den fulla ekonomiska avkastningen av dess insatser för att 
reducera den osäkerhet som kan relateras till tekniska lösningar.84

Avslutningsvis kan också påpekas att de åtgärder som företaget utifrån yttre restriktioner
tvingas göra under bristande information, inte behöver vara företagsekonomiskt olönsamma,
eller för att använda Michael Porters och Claas van der Lindes ord: 

properly designed environmental standards can trigger innovation that may partially or more
than fully offset the costs of complying with them.85

Med andra ord menar Porter och van der Linde att eftersom företaget, givet informationsbristen,
inte med säkerhet vet att det har den mest effektiva tekniken, kan eventuella restriktioner som 
sätts på företaget innebära att företaget får kunskaper om bättre teknik, kunskaper som det inte 
skulle ha haft incitament att införskaffa utan restriktionen. 

Miljökonfliktens betydelse för teknikvalet
Det faktum att både Örebro Pappersbruk och Värö bruk utgjorde föremål för konflikter gör det 
rimligt att utgå från att opinionens klagomål över de externa effekterna av produktionen, vilka 
var ett resultat av den existerande tekniken, bidrog med ytterligare en dimension till företagets 
teknikval. I en sådan situation tvingas ett företag också att på något sätt inkorporera de klagan-
des klagomål/argument i beslutsprocessen.86

Opinionen hämtar stöd från framförallt två olika håll: existerande lagar och förordningar
samt vetenskaplig expertis. Det är rimligt att anta att det sätt på vilket klagomålen uttrycks 
ytterst är beroende av existerande lagar och förordningar, samt att de klagomål som har starkast 
stöd i existerande lagar och förordningar också får störst uppmärksamhet av företaget (eftersom
dessa klagomål med större sannolikhet leder till kostsamma förändringar). Det är dessutom
vanligt förekommande att de klagande anlitar sakkunniga (vetenskaplig expertis)87 i syfte att ge
legitimitet år sina klagomål samt i syfte att skaffa sig information om problemets natur och 
koppling till produktionstekniken. Företaget svarar även det med att kalla in sakkunniga, i än 
högre grad än de klagande i syfte att inhämta information om möjliga tekniska lösningar. Det 
faktum att företag anlitar sakkunniga i syfte att inhämta information om tekniska lösningar blir 

84 En (genuint) kollektiv nyttighet är en nyttighet som flera kan tillgodogöra sig samtidigt och ingen kan exkluderas
från att tillgodogöra sig den. Se exempelvis Brännlund och Kristöm (1998).
85 Porter och van der Linde (1995), s. 98.
86 Detta resonemang ligger delvis i linje med den socialkonstruktivistiska synen på teknikens design och innehåll
som formad av sin samhälleliga omgivning (se bl.a. Bijker m.fl., 1987).
87 De sakkunniga är naturligtvis inte alltid vetenskapsmän/kvinnor. I de flesta fall är de sakkunniga dock vetenskap-
ligt skolade.
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särskilt påtagligt då problemen är nya, vilka föroreningsproblemen torde ha varit för framförallt
Örebro Pappersbruk (och för hela massaindustrin i början av 1900-talet). När båda sidor i en 
konflikt försöker dra nytta av vetenskaplig kunskap är i sin tur, visar tidigare studier, sannolik-
heten relativt hög för att konflikten ändrar karaktär. Från att vara en debatt mellan företaget och 
opinionen utvecklar sig konflikten till en vetenskaplig kontrovers, i vilken opinionens inbland-
ning efterhand t.o.m. kan marginaliseras.

Den vetenskapliga kontroversens betydelse för teknikvalet
Vetenskapliga kontroverser har studerats inom bland annat vetenskapssociologin. Syftet med
dessa studier har varit att belysa det vetenskapliga tänkandets dolda antaganden, sociala nätverk, 
ideologier etc., vilka antas bli blottlagda just i de vetenskapliga kontroverserna.88 Utifrån ett 
deterministiskt perspektiv representerar sådana kontroverser i hög grad en anomali, de borde 
helt enkelt inte kunna existera givet en korrekt användning av objektiva vetenskapliga metoder.
”Vetenskapen” borde inte, kan man tycka, motsäga sig själv. Daniel Sarewitz menar dock att 
vetenskapliga undersökningar och utsagor ofrånkomligen blir politiserade i miljökonflikter:

I […] argue that science […] presents [a rich and complex nature], through a proliferation of
facts assembled via a variety of disciplinary lenses, in ways that can legitimately support, 
and are causally indistinguishable from, a range of competing, value-based political po-
sitions. […] [F]rom this perspective, scientific uncertainty, which so often occupies a central
place in environmental controversies, can be understood not as a lack of scientific under-
standing but as the lack of coherence among competing scientific understandings.89

Sarewitz kritiserar sålunda ”the old-fashioned idea” att vetenskapliga fakta bör utgöra grunden
för hur vi skall agera. Lars Lundgren och Göran Sundqvist belyser en annan komplex aspekt i 
det vetenskapliga inslaget i miljökonflikter genom att framhålla hur de experter som ofta 
tillkallas av olika intressegrupper inte sällan tillkallas i syfte att dra praktiska slutsatser från 
kunskaperna kring det aktuella miljöproblemet och således för att uttala sig om både kunskap 
och värderingar, d.v.s. både om hur det är och hur det bör vara. De påpekar i detta sammanhang 
också hur ”[m]an i regel inte [söker] sina rådgivare bland sina ideologiska motståndare.”90

Ovanstående tyder på det faktum att två vetenskapsmän (eller vetenskapligt skolade 
experter) har olika uppfattning om samma problem, ofta kan förklaras av att dessa inte alltid 
särskiljer på vetenskapliga fakta och värderingar i sina utlåtanden. Som komplement till denna 
”tolkning” finns dock också studier inom teknik- och vetenskapsforskningen som visar hur 
vetenskaplig kunskap bör förstås kontextuellt, i relation till kulturella, sociala och materiella
sammanhang. Här finns tankegångar kring vetenskapens sociala sammanhang som kan förklara 
vetenskapliga kontroverser som en effekt av skillnader i kunskapskultur mellan olika forsk-

88 Se t.ex. Brante och Elzinga (1988) samt Brante (1990).
89 Sarewitz (2004), s. 386. Som ett exempel på denna oförenlighet mellan konkurrerande vetenskapliga discipliner
nämner Sarewitz en kontrovers mellan oceanografer och biologer i USA under 1990-talet. Kontroversen gällde en
metod utvecklad av oceanografer i syfte att dokumentera växthuseffekten genom att övervaka hur hastigheten på
ljudvågor som förflyttas över stora avstånd i havet förändras över tid. Biologer motsatte sig metoden med motivet
att de befarade att den skulle kunna skada valar och andra marina däggdjur. De olika sidorna i denna kontrovers
kunde inte förenas eftersom det inte fanns något att förenas kring, de såg och svarade, menar Sarewitz, på olika
problem.
90 Lundgren och Sundqvist (2003) konstaterar också att det ofta är forskare inom naturvetenskapen som anlitas som
experter i samband med miljökonflikter. Vidare förklarar de miljökonflikternas stora expertbehov dels utifrån den
stora osäkerhet som ofta präglar kunskapen kring naturförändringar/miljöproblem, och dels genom att konstatera att
miljöproblemsformuleringar (när en förändring eller förväntad förändring i naturen blir ett miljöproblem) inne-
fattar både en ideologisk aspekt och en maktaspekt, där både intressekonflikter och målkonflikter blottläggs.
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ningsfält, discipliner etc., och av att kunskap inte kan antas vara producerad på ett episte-
mologiskt likartat sätt.91 Kristina Söderholm och Patrik Söderholm betonar ytterligare en aspekt 
av denna vetenskapens komplexitet genom att föreslå att den osäkerhet som ofta präglar det
vetenskapliga inslaget i en miljökonflikt kan uppmuntra andra i konflikten, såsom opinionen, att
i högre grad än annars fokusera på värderingar och kompromisser i sig och inte bara på veten-
skapliga fakta och tekniska åtgärder framlagda av experter. Med andra ord kan insikten att det
inte finns några objektiva sanningar motivera opinionen att, tydligare än annars varit fallet lyfta
fram de grundläggande värden som står på spel i konflikten, t.ex. ekonomisk vinst kontra all-
mänhetens tillgång till ren luft och rent vatten.92

Lokala opinioners argument mot miljöstörande industriella verksamheter och dessas
relation till vetenskapliga experter har studerats tidigare av både svenska och internationella his-
toriker. Jörgen Gustafson har exempelvis analyserat tillståndsprövningen av en massafabrik i 
Kvicksund vid Mälaren under perioden 1959–1966, och hur de vetenskapliga experternas roll i 
tillståndsprövningen förändrades över tiden.93 Han kommer fram till att experterna, från att i 
inledningen av prövningen ha levererat undersökningar och utsagor som underlag till väl 
avgränsande delfrågor i tillståndsprövningen, några år in i prövningen tenderade att verka mer
självständigt. Utan att vara anlitade som sakkunniga tog forskare samtidigt större plats i konflik-
ten genom att ge rekommendationer om projektet i dess helhet. Anders Bäckman har i sin tur 
undersökt den vetenskapliga kontrovers som uppstod i och med ett rättsfall i sekelskiftets 
Sverige, mellan Avesta Jernverks AB och Stockholm Superfosfat Fabriks AB, angående skador 
på fruktträd och andra växter i järnverkets disponentträdgård. Bäckman menar att de sakkunniga 
som anlitades av respektive bolag torde kunna betraktas som projektanställda experter med
uppdraget att presentera för parterna fördelaktiga utredningar. Vetenskapen kan i detta fall sägas 
ha fyllt främst en legitimerande (politisk) funktion.94

Föreliggande studie skiljer sig från ovan nämnda studier så till vida att inte endast den
vetenskapliga expertisens roll i sig står i fokus utan även dess inverkan på opinionens argument i 
de aktuella konflikterna. En rimlig tes torde nämligen vara att diskussionen mellan experter i 
vetenskapliga kontroverser kan fungera som en informationskälla för övriga inblandade i en 
miljökonflikt, såsom exempelvis för opinionen, och påverka opinionens argument (och således i
förlängningen teknikvalet). Informationen skulle dels kunna vara av teknisk karaktär och bidra 
till att ge opinionen mer på fötterna i den tekniska argumenteringen med företaget och med
dömande instanser och i förlängningen bidra till att mer avancerade och effektiva tekniska 
åtgärder än vad som annars varit fallet vidtas av företaget. Alternativt bidrar den vetenskapliga
kontroversen till att informera opinionen om avsaknaden av en objektiv vetenskaplig-teknisk 
lösning på problemet, vilket kan motivera opinionen att tydligare än annars varit fallet, lyfta
fram de grundläggande värden som står på spel i konflikten. Effekterna på teknikvalet av en 
ökad betoning av grundläggande värden och intressekonflikter från opinionens sida är i stort en 
öppen fråga, men det är inte orimligt att anta att frågorna om tekniska åtgärder ”överlämnas” åt
experter och således inte blir föremål för offentlig debatt.

91 Se bl.a. Latour (1987) och Knorr-Cetina (1999).
92 Söderholm och Söderholm (2002).
93 Gustafson (2003). För ett exempel på internationell litteratur som utifrån ett historiskt perspektiv studerar lokala
opinioners argument mot miljöstörande industriella verksamheter, se bl.a. Stradling (1999). Även Stradling har del-
vis ett ”vetenskapsperspektiv” så till vida att han konstaterar att vetenskapen (främst i form av välutbildade ingen-
jörer) tog över ledarskapet för den antirökopinion som växte fram i det tidiga 1900-talets USA (och som hans studie
behandlar), från den medelklass (ofta kvinnor) som tidigare lett opinionen i sin strävan för rena, hälsosamma och
moraliska städer.
94 Bäckman (1998).
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Branschens betydelse för teknikvalet
Industriell förorening är ytterst ett resultat av produktionsteknikens utformning, och denna 
”delas” i sin tur av flera företag inom en och samma bransch. En viktig konsekvens av detta är 
att i en miljökonflikt har branschen som helhet ett incitament att bistå det ”drabbade” företaget i 
dess informationssökning eftersom klagomålen kan bli ett problem för hela branschen. Utifrån 
ett systemperspektiv kan man hävda att hela systemets/branschens utveckling hotas om en del i 
systemet inte utvecklas i samma takt som övriga systemet (t.ex. om efterfrågan på slutprodukten 
är mycket hög men miljöproblemen gör produktionen för dyr), eller för att använda Thomas P. 
Hughes begreppsterminologi, när det uppstår en så kallad ”reverse salient” i systemet.95 Hughes 
menar vidare att lösningen på en ”reverse salient” ofta är en ”konservativ uppfinning”, d.v.s.  en 
uppfinning som förbättrar och utvecklar ett redan expanderande system, till skillnad från en 
”radikal uppfinning” som initierar ett helt nytt system. I praktiken kan detta innebära att även
om ersättandet av moderna och tekniskt avancerade produktionsprocesser med äldre och mindre
effektiva helt skulle eliminera problemet, kan denna lösning äventyra branschens och företagets 
ekonomiska styrka. Av denna anledning söker branschen ofta snarare att försöka undvika pro-
blemet genom att modifiera den existerande produktionsprocessen (s.k. ”end-of-pipe”-lösning).

Vårt val av fallstudier från samma bransch men från vitt skilda perioder (sekelskiftet 1900
kontra 1960/70-tal), möjliggör också en analys av olika kollektiva ansträngningar för att lösa de 
tekniska problem som miljöfrågorna skapar samt hur dessa ansträngningar organiserats över
tiden. Vi har redan påpekat att eftersom information i hög grad utgör en kollektiv nyttighet finns 
ett ömsesidigt incitament för företagen i branschen att samarbeta kring exempelvis utvecklandet 
av renare produktionsprocesser. Det är därför rimligt att anta att detta samarbete över tiden – i 
takt med miljöfrågornas inträde på den politiska dagordningen – blivit alltmer sofistikerat och
”institutionaliserat” och dessutom kommit att få en ökad betydelse för det enskilda företagets 
beslut och agerande i miljökonflikter (se också avsnitt 2.3).

1.5.5  En sammanfattning av studiens teoretiska ramverk 
I figur 1.1 nedan sammanfattas den teoretiska ansatsen för denna studie. Vi kan inledningsvis 
konstatera att studien kan bidra med ett mikroperspektiv av hur de historiska villkoren för 
utformningen av produktionstekniken i den svenska massaindustrin påverkats av konflikter om
industrins utsläpp i luft och vatten. Vi fokuserar i första hand på det individuella företaget; det är 
ytterst där som beslut om teknikval och förändringar i produktionsprocessen tas, och företaget
har (oftast) tydliga mål med sin verksamhet (vinstmaximering, effektivitet etc.), mål som i sin 
tur utgör en lämplig vägledning för analysen av beslut om teknikval. Naturligtvis verkar dock
inte företaget i en isolerad värld utan präglas starkt i de enskilda valen av den omgärdande 
institutionella och organisatoriska kontexten, främst genom dennas inverkan på företagets kost-
nader och intäkter. Vi utgår vidare från att det miljövänliga teknikvalet i företaget i huvudsak 
handlar om vinstmaximering under restriktioner, d.v.s. miljökonflikten och dess rättsliga följder 
är det som driver företaget till att vidta produktionstekniska åtgärder och utvecklingsarbete. 
Figur 1.1 är uppdelad i två delar, där den första delen fokuserar på konfliktens karaktär och 
utformning medan den andra delen belyser teknikvalets villkor i miljökonflikten.

95 Begreppet ”reverse salient” är hämtat från militär terminologi och beskriver en del av en framryckande front som
hamnat på efterkälken. En svensk motsvarighet skulle kunna vara begreppet “flaskhals”. Hughes påpekar emellertid
att: ”[b]ecause it suggests uneven and complex change, this metaphor [reverse salient] is more appropriate for sys-
tems than the rigid visual concept of a bottleneck,” (Hughes, 1987, s. 73).
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1. Konfliktens aktörer och karaktär (”Tekniken som problem”) 

De klagande parterna Massaföretaget
Luft- och vattenförorening Huvudintressen: minskat

obehag, hälsa, kommersiella 
värden, rekreation, etc.

Huvudintressen: ekonomisk
vinst, konkurrenskraft,
effektivitet etc.
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Figur 1.1: Teknikval och miljökonflikter

Beteende i konflikten: hävda
intresset(ena), bl.a. genom
hänvisning till lagar/stadgor.

Beteende i konflikten: minska/
minimera kostnader relaterade 
till bl.a. informationssökning
och tekniska åtgärder.

”Miljörättslig”
tillämpning i

Lagar, förordningar 
och stadgor 

Argument
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Motargument

Experter/sakkunniga Experter/sakkunniga
Vetenskaplig

kontrovers

Konfliktens/kontroversens fokus
Intressekonflikten Tekniska åtgärder

”Värden” ”Fakta”

2. Teknikvalets villkor i konflikten (”Tekniken som lösning”)

Tidigare erfarenhet av att (tekniskt) åtgärda problemen

Omfattande Ingen

Teknikvalets natur: kunskapsbehov

Val mellan existerande
tekniska lösningar 

Tillämpad forskning Grundläggande
och utveckling vetenskaplig kunskap

Information som ekonomisk ”nyttighet”

Privat Kollektiv

Incitament till branschsamarbete



Konfliktens aktörer och karaktär 
För att förstå konfliktens förlopp och utfall ur ett teknikvalsperspektiv, krävs en analys av 
konfliktens aktörer, dessas intressen, motiv, argument och agerande. Att Örebro Pappersbruk 
och Värö bruk utgör föremål för konflikter innebär att företagens teknikval påverkas av de 
klagandes intressen och motiv, inte minst dessas problemdefinition av de externa effekterna av 
produktionen, vilken måste inkorporeras i företagets beslutsprocess. De klagande hämtar i sin 
tur stöd från existerande lagar och förordningar i syfte att legitimera sina klagomål, och ofta 
färgas i sin tur klagomålen och argumenten av dessa lagar. De klagande hämtar dessutom stöd 
från vetenskaplig expertis, inte minst genom att anlita sakkunniga i syfte att skaffa sig infor-
mation om problemets natur och koppling till tekniken. Även företaget engagerar sakkunniga i 
syfte att inhämta information om bl.a. tekniska lösningar, speciellt när problemen är nya. När 
båda sidor i en konflikt drar nytta vetenskaplig expertis på detta sätt kan konflikten komma att
ändra karaktär; från att ha varit en debatt mellan företaget och de klagande, utvecklas den till en 
vetenskaplig kontrovers.

En rimlig utgångspunkt torde i detta sammanhang vara att diskussionen mellan experterna 
i den vetenskapliga kontroversen kan forma miljökonflikten (t.ex. utformningen av argument),
och således i förlängningen också teknikvalet. Konfliktens karaktär kan skilja sig från fall till 
fall och dessutom ändras över tiden. I Figur 1.1 illustreras detta med en skala där den ena änd-
punkten representerar en konflikt som i huvudsak har en ”genuint” vetenskaplig karaktär med
fokus på (kanske framförallt) orsakssamband och tekniska åtgärder medan den andra ändpunk-
ten visar på en situation där konflikten helt handlar om värderingar och intressekonflikter. En
viktig lärdom från litteraturen om vetenskapliga kontroverser är att dessa inte garanterar en 
”objektiv debatt” utan kanske snarare hjälper till att förskjuta konfli-tens fokus mot frågor om
värden samt mot ett större inslag av normativa utsagor om olika verksamheter och åtgärder.

Teknikvalets villkor i konflikten
Beträffande teknikvalets villkor i konflikten utgår vi till att börja från att massaindustrins
kapitalintensitet och dess inslag av höga ”bundna” kostnader, utgör ett starkt incitament till s.k. 
”end-of-pipe” lösningar (snarare än radikala förändringar i produktionsprocessen). Företagen i 
branschen har av historiska skäl investerat i en viss typ av produktionsteknik och – inte minst – 
därtill kopplat mänskligt kunnande; således har de också ett starkt incitament att dra nytta av 
detta kunnande och utnyttja den existerande tekniken så långt det går. Nathan Rosenbergs syn på 
teknikval och teknikutveckling utgör en viktig utgångspunkt för analysen. Rosenberg betraktar
teknikvalet som en sökprocess: ju mindre tidigare erfarenhet det enskilda bruket har av 
problemet och dess lösning (i vårt fall utsläppsproblematiken) desto: (a) mer handlar teknikvalet 
om att tillgodogöra sig icke-kommersialiserad kunskap och kanske t.o.m. grundläggande veten-
skaplig kunskap och omsätta denna i produktionsprocessen; samt (b) svagare blir incitamenten
att fullt ut ”söka” efter ny information på egen hand. I det senare fallet utgör informationen om 
tekniken en s.k. kollektiv nyttighet i den mening att den också har ett högt ekonomiskt värde för 
övriga företag i branschen. Incitamenten till samarbete kring utvecklingsfrågor i organiserad
form blir således starka även för branschen när informationsbehovet är av grundläggande 
karaktär och informationen har starka kollektiva egenskaper.

Detta teoretiska resonemang visar också att en bransch som under en lång tid inte behövt 
konfronteras med ett specifikt (produktionstekniskt) problem också kan ”tappa bort/glömma”
tidigare kunskaper. Precis som ”tekniskt lärande” uppstår, då ett problem måste lösas och olika
åtgärder testas, kan också ”teknisk glömska” infalla i de situationer då branschen inte längre 
behöver konfrontera ”gamla” problem. Den kunskap som tidigare behövdes har då inte längre 
ett ekonomiskt värde.
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Drivkrafterna bakom de tekniska åtgärder som vidtas som ett resultat av konflikten utgörs 
således av vilka de klagande parterna är, inte minst dessas intressen och problemdefinitioner,
samt av deras agerande, inte minst av vilka lagar och regleringar de finner stöd för sina
argument i. Den eventuella förekomsten av en vetenskaplig kontrovers kan också spela en viktig 
roll när det gäller utvecklingen av konfliktens karaktär. Den tekniksökningsprocess som initieras 
av företaget som en direkt konsekvens av konflikten styrs i hög grad av företagets tidigare 
erfarenheter av det aktuella problemet, samt av huruvida det finns ett kollektivt intresse av att
åtgärda problemen. Eftersom industriell förorening är starkt beroende av utformningen av
produktionstekniken, vilken till stora delar är densamma mellan företag, kan man – i takt med
miljöfrågornas ökade allmänintresse – förvänta sig ett ökat och mer organiserat branschsam-
arbete kring miljötekniska frågor. Studiens fokus på två så vitt skilda tidsperioder möjliggör en 
analys av huruvida så är fallet och också av hur detta kan påverka företagens teknikbeslut.

1.6  Fallstudierna – motiv och avgränsningar 
Valet att studera pappers- och massaindustrin baseras, utöver att det är en industri som spelat 
(och fortfarande spelar) en viktig roll i Sveriges industriella och ekonomiska utveckling, fram-
förallt på att denna, jämte sockerindustrin, redan i ett mycket tidigt skede, d.v.s. vid sekelskiftet 
1900, utsattes för kritik för dess luft- och vattenförorening. Denna tidiga kritik skapar en unik 
möjlighet för studiet av människors miljöpreferenser vid sekelskiftet 1900, vilka ju vid den här 
tiden inte uttrycks genom någon utpräglat miljömotiverad lag, såsom exempelvis 1969-års
miljöskyddslag. Framförallt skapas emellertid möjligheten att studera hur en tidig form av 
omsorg om miljön påverkade en industris teknikval. Den tidiga kritiken av massaindustrins
förorenande utsläpp behandlas ur ett politiskt perspektiv av Lars Lundgren i avhandlingen
Vattenförorening – Debatten i Sverige 1890-1921 (1974). En fråga som han försöker besvara är 
vilka aktörerna och intressemotsättningarna var i föroreningsdebatten, och han kommer fram till 
att debatten i riksdagen framträdde som en konflikt mellan bonde- och industriintressen. Lund-
gren kartlägger således debatten om den industriella föroreningen på det nationella planet vid 
sekelskiftet 1900, där bl.a. massaindustrins vattenförorening spelade en central roll. Han menar
vidare att debatten, med hänsyn till att frågan om industriell och kommunal vattenförorening 
behandlades vid ”så gott som varje riksdag 1900-1908” samt diskuterades intensivt även utan-
för riksdagen, kan anses representera ”den första fasen i den svenska miljövården.”96 Den andra 
fasen utgörs av perioden 1963-1973 under vilken genombrottet för miljöfrågorna skedde i 
samband med kvicksilverdebatten, och då sådana frågor så småningom också fick en egen 
rubrik på den politiska dagordningen samt en första samlande miljölagstiftning antogs.97

Valet att jämföra två konflikter angående massaproducerande företags (faktiska och 
befarade) förorening av vatten och luft för just dessa perioder (Örebro Pappersbruk under 
perioden 1904-1911 samt Värö bruk under perioden 1963-1972) baseras dock mer på den 
svenska massaindustrins genomgående historia av uppmärksammade föroreningsproblem än på 
periodens prägel av genombrott för miljövård. Detta gör sammantaget denna industri till ett
lämpligt studieobjekt om man har för avsikt att studera miljöargumentens och de miljörelaterade
teknikvalens utveckling över en längre tidsperiod. Genom att studera två företag inom samma
bransch vid olika tidpunkter – dessutom med mycket liknande grundläggande produktionsteknik 
(sulfatmassaproduktion) och därför också samma typer av föroreningsproblem – tilldelas teknik-
valsstudien ytterligare dimensioner. Vi ges en möjlighet att analysera tekniskt lärande – och

96 Lundgren (1974, s. 224-228) och Lundgren (1999).
97 Den tredje fasen i den svenska miljövården menar Lundgren (1999) i sin tur utgörs av perioden 1985 och framåt.
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kanske t.o.m. tekniskt glömmande – samt den historiska utvecklingen av branschsamarbetet
kring de alltmer aktuella miljöfrågorna.

Att båda konflikterna var anmärkningsvärda för sin tid, inte bara ur ett massaindustriellt
perspektiv utan för svensk industri som helhet, eftersom få andra industrier uppmärksammats i 
lika hög grad som massaindustrin för sina föroreningsproblem, kan sannolikt i hög grad 
tillskrivas det faktum att konflikterna utspelades just under dessa två perioder/faser. Konflik-
terna var anmärkningsvärda så till vida att de utöver att de baserades på kraftfulla opinioner på 
lokal nivå även delvis utgjorde inslag i de pågående nationella debatterna.98 Dessutom var de
rättsliga processer som var kopplade till de båda konflikterna påfallande långdragna så till vida 
att de pågick i omkring sju år vardera, och i båda fallen drevs målen ända upp i högsta instans 
(Regeringsrätten respektive Högsta domstolen). Detta förhållande bidrar i sin tur till ett särdeles
gynnsamt källmaterial i det avseendet att det under sådana långdragna rättsliga processer fordras
av båda sidor att de ständigt utvecklar sina argument och sitt engagemang.

Örebrokonfliktens betydelse ur åtminstone ett industri- och miljörättshistoriskt perspektiv
torde vidare framgå av det PM ”Till föredragning inför Regeringsrätten” som sannolikt sam-
manställdes någon gång under våren 1969 vid Regeringsrätten inför beslutet i Värömålet den 4 
juni 1969. I detta PM refereras till tidigare liknande mål (framförallt beträffande industriell 
luftförorening) som behandlats i Regeringsrätten under de senaste 60 åren med hänvisning till 
bl.a. hälsovårdsstadgan. Sammantaget hänvisas till sju mål beträffande fem olika företag; tre 
sulfatfabriker, en kalkfabrik och en charkuterifabrik. Örebromålet utgör det tidigaste mål man
hänvisar till. I övrigt hänvisas till mål under sent 1920-tal samt under 1960-tal. I bara två av
dessa sju mål synes Regeringsrätten ha ådömt ansvarigt företag att vidta vidare åtgärder,
däribland i Örebromålet.99 Även om de mål beträffande industriell förorening som drevs till 
högsta instans torde ha varit åtskilliga fler under de 60 år som de sju refererade målen represen-
terade, torde samtidigt urvalet spegla målens juridiska betydelse, och det faktum att inget annat
mål än Örebromålet representerar större delen av 1900-talets tre hela första decennier torde säga
något om målets betydelse för sin tid. Vi vet att det åtminstone under åren 1894-1904 bara 
behandlades ett fåtal mål angående industriers förorening av vatten och luft i Regeringsrätten, 
samt att de flesta av dessa var socker-, jäst- och spritfabriker, och endast en sulfitfabrik (och 
alltså ingen sulfatfabrik).100 Vi vet också att det centrala ämbetsverk som vanligtvis kopplades in 
av regeringen vid föroreningskonflikter, nämligen Medicinalstyrelsen, bara gick emot
länsstyrelsens (instansen före Regeringsrätten i Hälsovårdsärenden) beslut vid ett enda tillfälle 
under perioden 1908-1915, och att det var i fråga om Örebrokonflikten.101 Vidare vet vi att
Örebrokonflikten dessutom utgör en av två föroreningskonflikter som återkommande omnämns
i Svensk Papperstidning under 1900-talets början.102 Det andra företaget är Wifstavarfs
sulfatcellulosafabrik. Örebrokonflikten nämns vid sju103 tillfällen och Wifstavarfs vid fem.104

98 Vad angår Örebrokonflikten och dess uppmärksamhet på nationell nivå, har inga källor påträffats som direkt talar 
för att konflikten mycket stor nationell uppmärksamhet. Dock talar andra källor indirekt för att så var fallet (se bl.a.
avsnitt 2.3.1). Konflikten fick också under flera år stor uppmärksamhet i den betydelsefulla branschtidskriften
Svensk Papperstidning.
99 ”Till föredragning inför Regeringsrätten,” (Regeringsrättsakt 4/6 1969, Socialdepartementet, RA).
100 Skrivelse från Örebro Pappersbruk till Konungens befallningshavande (KB) i Örebro län den 24 oktober 1904
(Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
101 Lundgren (1974).
102 Tidskriften var den egentligen enda samtida facktidskriften för cellulosatekniska frågor, samt organ för Svenska
Pappersbruksföreningen och Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen (SPCI).
103 Örebrokonflikten omnämns i nummer 9 och 11 av 1907-års Svensk Papperstidning, i nummer 21, 1908, i num-
mer 2, 10 och 20, 1910, samt i nummer 7, 1911.
104 Wifstavarfskonflikten nämns 1908 i nummer 4, 5, 7 och 21 av Svensk Papperstidning, samt i nummer 16, 1910.
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Wifstavarfskonflikten bottnade i ett lokalt motstånd mot igångsättandet av den sulfatcellulosa-
fabrik som Wifstavarfs AB byggde färdig i Timrå 1908, och vilken delar av den lokala befolk-
ningen befarade skulle komma att medföra luftföroreningar. Bland annat kom kommunal-
fullmäktige i flera angränsande kommuner hos regeringen anhålla om förbud mot fabriken. 
Målet synes dock aldrig ha drivits till Regeringsrätten, och sulfatcellulosafabriken förefaller 
trots kritiken ha startat sin verksamhet under 1908.105

För den som inte själv minns den kan om Värökonflikten konstateras att den uppbådades 
av en massiv regional opinion, och debatterades intensivt i riksmedia.106 Vidare utgör Värö-
anläggningen än idag den senaste så kallade ”greenfield”-investeringen (nyetableringen) inom 
svensk sulfatmassaindustri. Exploateringen av Väröhalvön genomfördes genom en parallell 
uppbyggnad/utbyggnad av Värö bruk, Ringhals kärnkraftverk, samt Europaväg 6. Direkta 
samband fanns mellan de olika projekten, bl.a. så till vida att sträckningen för motorvägen i höjd 
med Väröhalvön diskuterades under ett sammanträde i Varberg den 3 december 1968, just
utifrån industrins lokalisering i området.107

Tillståndsprövningen av Värö bruk hängde till viss del också samman med förberedelserna 
av den fysiska riksplaneringen (FRP), inte minst genom att FRP utvecklades till stor del som en 
effekt av de kontroversiella och långdragna tillståndsprövningar som föregick investeringarna i 
Värö bruk och Ringhals kärnkraftverk på Värö, samt i Brofjordens oljeraffinaderi intill Lysekil. 
Inom Kommunikationsdepartementet pågick således under andra halvan av 1960-talet en samlad
genomgång av gällande byggnads- och planlagstiftning i förberedelsen av en reformerad lag-
stiftning på området. Dessutom genomfördes flera förstudier, bl.a. över planeringsproblemen på 
västkusten under 1968/69, som en direkt följd av 1968 års beslut av Regeringen (Kommunika-
tionsdepartementet) att medge förläggning av Värö bruk och Ringhals kärnkraftverk till Värö.108

I den statliga offentliga utredningen Hushållning med mark och vatten som publicerades
1971 (och som resulterade i ett riksdagsbeslut 1972), anges syftet med den fysiska riksplane-
ringen (att klarlägga vilka mark- och vattenresurser inom Sverige som var av riksintresse109),
samt konstateras att exploateringarna under senare decennier ibland fått påtagliga konsekvenser,
inte minst till följd av att människors fritid ökat och således även efterfrågan på välbelägen mark
för fritidsbebyggelse och friluftsliv.110 Dessutom konstateras vad angår de konflikter som under 
senare decennier uppstått kring naturresurserna, hur i allmänhet de som önskat exploatera 
naturtillgångarna haft lättare att hävda sina intressen än de parter som önskat bevara ett område
oexploaterat, vilket ofta hängt samman med att efterfrågan på mark för exploateringsändamål
”bärs upp av en ofta betydande köpkraft samt ger upphov till sysselsättning och därmed
inkomstbildning för både enskilda och kommuner.”111 Vi kommer i det följande att belysa hur
denna grundläggande konflikt mellan intressen som fritid och rekreation å den ena sidan och
industriell exploatering å den andra utgör själva kärnan i Värökonflikten. 

105 Lundgren (1974).
106 Se bl.a. Svenska Dagbladet (1964a, 1964b, 1968), Dagens Nyheter (1964a, 1964b), samt Expressen (1966).
Göteborgs Posten, under ledning av chefredaktör Harry Hjörne, följde konflikten på mycket nära håll redan från
början, enligt vissas mening på allt för nära håll i och med att Hjörne fälldes för smädelse av SIAB i en tryck-
frihetsprocess i december 1964 (Hallands Nyheter, 1964).
107 Motorväg E6 i Halland (1996).
108 Statens Planverk (1971). 
109 SOU 1971:75.
110 SOU 1971:75, s. 21f.
111 SOU 1971:75, s. 22.
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1.7  Källor 
I föreliggande undersökning tillämpas ett traditionellt historiskt i tillvägagångssätt så till vida att 
skriftligt material från olika arkiv studerats i syfte att frilägga de historiska aktörernas argument
och förehavanden ifråga om utformningen av produktionstekniken. Arkivmaterialet består i 
första hand av domstolshandlingar (Regeringsrätten, Västerbygdens vattendomstol, Övre vatten-
domstolen, Högsta domstolen, Koncessionsnämnden), handlingar från lokala och regionala 
myndigheter (i Almby kommun/Örebro stad/Örebro län, Värö kommun/Varbergs kommun/-
Hallands län),112 styrelseprotokoll med bilagor, PM och rapporter från Örebro Pappersbruk och 
Värö bruk/SIAB/Södra skogsägarna, samt av Naturvårdsverkets korrespondens i Värömålet.113

Arkivmaterialet har valts ut utifrån den teoretiska utgångspunkten att man genom att fokusera på 
ett företag som utgör ämne för en konflikt om dess miljöstörande verksamhet, kan analysera
under vilka villkor miljövänliga teknikval i en tung processindustri görs. Utöver arkivmaterial
har i viss utsträckning tidningar, tidskrifter och jubileumsböcker använts som källmaterial114 och 
tre personliga intervjuer genomförts,115 främst i syfte att erhålla en allmän orientering i ämnet.

Vad angår de domstolshandlingar som är kopplade till Örebromålet handlar det om totalt 
ca 70 klagomålsskrivelser, sakkunnigutlåtanden och förklaringar angående Örebro Pappers-
bruks förorenande utsläpp under perioden 1904-1911, varav alla studerats i samband med denna 
studie. Dessa skrivelser finns till största delen bevarade i regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepar-
tementet, på Riksarkivet i Stockholm. Vad angår domstolshandlingarna kopplade till Värömålet
handlar det om betydligt fler inlägg (framförallt från klaganden och sakkunniga) än i Örebro-
målet, sammanlagt på över 6000 sidor. Av dessa inlägg har samtliga inlägg från SIAB studerats 
liksom samtliga sakkunnig- och domstolsutlåtanden. Av de klagandes (omkring 80 enskilda
fastighetsägare och knappt 20 andra organisationer/föreningar, myndigheter, företag, och om-
bud) inlägg har gjorts ett urval med avsikten att nå en så heltäckande bild över de klagandes
argument som är möjligt inom ramen för denna studie. Inläggen från de tre av de sammanlagt
omkring 10 juridiska ombud som sände in flest antal sidor, vid flest tillfällen och som tillika 
hade flest antal huvudmän (i regel flera hundra) har studerats. Utöver detta har också inläggen 
från samtliga enskilda fastighetsägare studerats, framförallt i syfte att kontrollera tillförlit-
ligheten på inläggen från de juridiska ombuden rörande problemdefinitioner och argument
(tillförlitligheten visade sig för övrigt vara hög).116 Slutligen har inläggen från de fyra organi-
sationer/föreningar och myndigheter som sände in flest antal sidor vid flest tillfällen studerats.
Av sistnämnda grupp företräddes tre föreningar av de tre juridiska ombud som redan finns 
representerade i studien som en följd av urvalskriteriet ”flest antal huvudmän”. De tre före-

112 Handlingarna utgörs av material i Örebromålet när detta fortfarande låg under Hälsovårdsnämnden i Örebro och
under Konungens befallningshavande i Örebro län, samt av material i Värömålet när det fortfarande låg under
Hälsovårdsnämnden i Värö samt under länsstyrelsen i Halland.
113 Arkivhållarna är Riksarkivet, Vänersborgs tingsrätts arkiv, Länsstyrelsens arkiv i Örebro, Örebro stadsarkiv,
Länsstyrelsens arkiv i Halland, Varbergs kommuns centralarkiv, Samhall Dala, Södra skogsägarnas arkiv, Värö
bruks arkiv, samt Naturvårdsverkets arkiv.
114 Bland annat Svensk Papperstidning, Teknisk Tidskrift, Örebro Dagblad, Nerikes allehanda, Göteborgs Posten,
Johansson och Eckerbom (1951) samt Axelsson och Jonsson (2001).
115 Med Roland Löfblad, miljöchef för Södra skogsägarna, den 22 april 2002, samt den 23 maj 2005; med Åke
Saltin, tidigare platschef på Värö bruk, den 18 april 2005; samt med Kjell Bryngel, tidigare anläggnings- och under-
hållschef vid Värö bruk, den 23 maj 2005.
116 Ett sådant tillförlitlighetstest är viktigt eftersom det annars skulle kunna ifrågasättas huruvida de klagande
representerade helt andra typer av problemdefinitioner/argument mot vad som framgår i de formella skrivelser som
sammanställdes av respektive ombud. Vid en jämförelse mellan de inlägg som sändes in av enskilda till dömande
instanser, respektive av ombud, framgår dock inte några sådana tendenser.
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ningarna särskiljer sig dock från övriga huvudmän genom att de sammanställde egna inlägg som 
inte sällan bifogades de juridiska ombudens inlägg.117

Ett problem som en historiker ofta stöter på i sin materialinsamling är att materialet
frambringats med andra syften än att kasta ljus över de frågor som historikern vill ha svar på. 
Kommer dessutom miljöaspekter in i bilden försvåras inte sällan källäget ytterligare av att
sådana aspekter inte uppmärksammades i särskilt hög grad före 1900-talets mitt och således inte
heller finns särskilt väl representerade i dokumentationen från tidigare perioder. ”Miljöaspek-
ten” har dock till stora delar varit väl tillgänglig i det material som gåtts igenom inför denna 
studie så till vida att de miljöproblemsdefinitioner och miljöargument som kartlagts, utgjort
själva kärnan i de juridiska källor som i sin tur utgjort studiens huvudsakliga källmaterial. Det 
juridiska materialet kan ur denna aspekt betraktas som ett synnerligen gynnsamt källmaterial för
denna studie med tanke på att det handlar om två påfallande långdragna rättsliga processer (sju 
år vardera), som båda drevs ända upp i högsta instans (Högsta domstolen respektive Regerings-
rätten) och således fordrade av båda sidor i respektive konflikt att de ständigt utvecklade sina 
argument och sitt engagemang i frågan. Vad angår det juridiska materialets tillförlitlighet ur
denna aspekt torde den vara god. Genom vilka andra källor skulle opinionens/motståndets 
problemdefinitioner och motargument framgå mer tillförlitligt än i opinionens/motståndets
skrivelser i detta ärende till aktuella dömande instanser?

Det miljövänliga teknikvalet har dock inte varit lika ”lättillgängligt” i genomgånget mate-
rial, vare sig i det juridiska eller företagsrelaterade. Den gynnsammaste källan i detta samman-
hang torde i normala fall vara det aktuella företagets (där teknikvalet görs) styrelseprotokoll. 
Här om någonstans borde villkoren och besluten kring teknikvalet kunna framgå samtidigt som 
tillförlitligheten för styrelseprotokoll som källa måste anses vara hög, inte minst därför att 
styrelseprotokoll i stor omfattning innehåller uppgifter om fattade beslut samt utgör underlag för 
beslutsfattande. Beträffande de teknikval som rör Örebrokonflikten har styrelseprotokollen för
Örebro Pappersbruk också utgjort en gynnsam källa,118 under det att teknikvalen relaterade till
Värökonflikten inte särskilt väl speglats i styrelseprotokoll och dylikt för Södra skogsägarna (det 
fanns naturligtvis inga styrelseprotokoll för Värö bruk innan bruket existerade). Dels har 
styrelsens för Södra skogsägarnas (högsta beslutande organ) protokoll med bilagor från åren 
1969-1971 studerats, vilket utgör den period då större delen av projekteringen och således också 

117 För denna studie aktuella föreningar, myndigheter och juridiska ombud utgörs av Boråskretsen av Svenska Röda
korset samt av Drätselkammaren i Borås, i allmänhet företrädda av kanslichef Richard Grundberg, Borås stadshus;
Fastighetsnämnden i Göteborg; Norra Hallands Luft- och Vattenvårdsförening, i allmänhet företrädd av advokat
Gunnar Michelson; Föreningen Norra Hallands Vattenvårdsdelegation, i allmänhet företrädd av advokat Bo Björck.
Sammanlagt inlämnade dessa omkring 1500 sidor skriftliga inlägg bara i vattendomstolsmålet. Ytterligare en per-
son som bör nämnas i detta sammanhang, och vars inlägg studerats i denna studie, är civilingenjör Åke Karlsson,
chef för Göteborgs VA-verks konsultbyrå, som både fungerade som sakkunnig i allehanda frågor för flera av de
övriga klagande, och likaså som enskild klagande i Värömålet. Exempel på ytterligare organisationer/föreningar,
myndigheter och företag som inlämnade skriftliga inlägg i Värömålet men som inte finns representerade i denna
studie är Limmareds rödakorskrets, Årsnäs med flera byars skifteslag, Riksförbundet Landsbygdens Folks juridiska
avdelning, Värö kommunalnämnd och Borås mekaniska verkstad. Huvuddelen av inläggen i Värömålet finns, vad
gäller vattenmålet, bevarade i 13 band på länsrättens arkiv i Vänersborg under diarienummer A89/1964. Huvud-
delen av inläggen i hälsovårdsmålet finns bevarade på Riksarkivet i regeringsrättsakt 4/6 1969, Civildepartementet.
Inläggen i koncessionsmålet finns i sin tur bevarade på Riksarkivet under diarienummer Ä20/1971. När det gäller
koncessionsansökan har endast själva ansökan samt domen studerats med avseende på teknikvalet, och vad angår
opinionens problemdefinition och argument har jag bedömt det som tillräckligt att studera dessa i anknytning till 
vattenmålet och hälsovårdsmålet, då argumenten i mångt och mycket endast upprepades i koncessionsmålet.
118 Tyvärr saknas styrelseprotokollen från Örebro Pappersbruks tre första år i verksamhet, varför konfliktens första
år, 1904, inte kan belysas utifrån dessa. Detta torde dock inte utgöra något allvarligt källproblem eftersom det hand-
lar om konfliktens första år och den ännu inte hunnit slå ut i full blom. En rättvis bild över företagets agerande vid
denna tid torde kunna erhållas genom det material som funnits att tillgå, såsom exempelvis företagets förklaringar i
officiella skrivelser från detta år.
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större delen av teknikvalen ägde rum, dels har protokoll från möten med VD:s (för Södra 
skogsägarna) chefsgrupp studerats för perioden 1968-1971. Dessa källor har dock visat sig i 
mycket liten omfattning spegla teknikvalen relaterade till Värökonflikten, eller för den delen 
teknikvalen relaterade till något av Södras dåvarande dotterföretag. Sannolikt hade det varit 
fruktbarare att studera handlingar som ”VD:s (för SIAB) styrelsehandlingar” eller ”Styrelse-
ordförandens (för SIAB) handlingar”. Dessa finns dock inte bevarade från tiden för Värökon-
flikten. Viss information kring teknikvalen relaterade till Värökonflikten har dock kunnat 
erhållas i det juridiska materialet, framförallt tekniska beskrivningar, vilkas tillförlitlighet torde
vara hög så till vida att om en specifik åtgärd av företaget på något sätt uppges vara 
miljövårdande119 torde vi kunna utgå från att den verkligen var det ur någon aspekt (t.ex. att den 
bidrog med minskade fiber-/svavelutsläpp). Speciellt vid tiden för Värökonflikten torde 
nämligen de många nya miljövårdande myndigheter med expertkunskap som var inblandade i 
den juridiska processen ha utgjort en viss försäkran om de tekniska uppgifternas tillför-
litlighet.120 Vad som framgår sämre i det juridiska materialet och tillika i företagsmaterialet är
dock processen som ledde fram till det faktiska teknikvalet.121 Visst kompletterande material har 
av denna anledning sökts i Naturvårdsverkets arkiv. Detta arkiv aktualiserades därför att SIAB
ålades samarbeta med verket i fråga om luft- och vattenvårdande åtgärder genom beslut i både 
hälsovårdsmålet och i vattenmålet. Tillförlitligheten torde kunna anses vara hög även vad
beträffar detta material, eftersom det i hög omfattning handlar om underlag för beslut som skulle 
fattas beträffande teknikvalet i samarbete mellan Naturvårdsverket och SIAB.

Även i sammanställandet av kapitlet om den ekonomiska, politiska, vetenskapliga och 
tekniska kontexten omgärdande de båda konflikterna/företagen (kapitel 2), har det varit nöd-
vändigt med en del arkivstudier, då det inte funnits tillgänglig litteratur för delar av detta
kapitel.122 I övrigt utgörs källmaterialet till detta kapitel av bl.a. meddelanden från skogsindu-
strins egna miljövårdande organisationer vid mitten av 1900-talet, material från Statens luft-
vårdsnämnd, samt naturligtvis också av en stor mängd litteratur kring miljörättslig utveckling,
skogsindustriell forskning och massaindustrins tekniska utveckling.123

1.8 Disposition 
I kapitel 2 presenteras den ekonomiska, politiska/rättsliga, vetenskapliga och tekniska bak-
grunden till konflikterna i Örebro och Värö. Kapitlen 3 och 4 presenterar och analyserar Örebro- 
respektive Värökonflikterna. Dispositionerna av dessa kapitel är i huvudsak tematiska, dock
även i viss mån kronologiska. Varje konfliktkapitel består av åtminstone ett vattenavsnitt och ett 
luftavsnitt, i vilka allt som har med vatten respektive luft (i huvudsak punktutsläpp) att göra i 
varje konflikt behandlas, såsom problemdefinitioner, argument, sakkunnigutlåtanden, företagets

119 Beteckningen ”miljövårdande åtgärder” användes naturligtvis inte vid tiden för Örebrokonflikten. Vid tiden för
Värökonflikten kunde beteckningen eventuellt nyttjas, även om det fortfarande var vanligast att man talade om
föroreningsminskande åtgärder. Utifrån definitionen av ”miljö” i avsnitt 1.4 ovan, är det emellertid rimligt att tala
om miljövårdande åtgärder både i samband med Örebrokonflikten och Värökonflikten.
120 Naturvårdsverket utgjorde en sådan myndighet med expertkunskap. Under åtminstone tidigt 1970-tal var
ingenjörer som tidigare arbetat inom massaindustrin anställda vid Naturvårdsverket (personlig intervju med Åke 
Saltin den 18 april 2005).
121 En effekt av att teknikvalsprocessen inte alltid varit helt lättillgänglig i källmaterialet är att det inte alltid fram-
gått när det som företagen i ansökningshandlingar och liknande uppger vara miljövårdande åtgärder, vidtagits av
primärt miljövårdande syften eller när de miljövårdande effekterna av en viss åtgärd utgör rena bieffekter.
122 Bland annat har arkivstudier gjorts vid Stockholms Företagsminnen med anledning av detta kapitel.
123 Se bl.a. Lundgren (1974, 1991, 1999), Hydén (1978), Sundin (1981), Améen (1948), Sundblad (1948), Wester-
gren (1912), Bosaeus (1949), Prydz (1952), Carlberg jr och Scholander (1989), Rydberg (1990, 1991), och Haslum
(1993).
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genmälen, domar, teknikval etc. Dessa temaavsnitt är i huvudsak kronologiska så till vida att
klagomål, företagets genmälen och teknikval liksom olika myndighetsutlåtanden redovisas i 
turordning.124

I detta sammanhang bör påpekas att det beträffande Värökonflikten och temat vatten, 
utöver utsläppsaspekten även lades fram och verkställdes klagomål/sakkunnigutlåtanden/domar
och teknikval beträffande dels uttaget av (fabrikations-)vatten ur Viskan, dels muddringen/
muddertippningen kopplad till hamnanläggningen. Beträffande vattenuttaget behandlades detta 
emellertid i mycket mindre omfattning av alla inblandade än vad som var fallet beträffande både 
de vattenburna och luftburna utsläppen. Till och med i själva vattenmålet behandlades
vattenuttaget i mindre omfattning än luftutsläppen, trots att vattenuttaget till skillnad från
luftföroreningen reglerades i vattenlagen. En förklaring till att vattenuttaget fick förhållandevis
lite uppmärksamhet torde kunna vara att så många fler befarade att de kunde drabbas av vatten- 
och luftutsläppen än som var fallet beträffande vattenuttaget, med grundantagandet att ju färre
som klagar desto mindre uppmärksamhet får frågan allmänt i målet/konflikten. En annan men
näraliggande förklaring torde kunna utgöras av att allmänheten fortfarande betraktade
vattenuttaget som i stort sett endast en resursfråga och inte som en miljöfråga, d.v.s.  man var 
ännu inte särskilt insatt i vattenuttagets inverkan på ekosystemet och såg därför inte anledning 
att uppmärksamma det i någon större omfattning.125 I denna studie behandlas inte vattenuttaget 
ytterligare, dels av den anledningen att det inte kan sägas ha betraktats som ett miljöproblem av 
de klagande i Värökonflikten, åtminstone inte samma utsträckning som de förorenande 
utsläppen, och dels därför att vattenuttaget inte var uppe på dagordningen överhuvudtaget i 
Örebrokonflikten och någon komparation i denna fråga således inte är möjlig. Den främsta
anledningen till att vattenuttaget inte behandlas ytterligare här är dock att de få teknikval som 
kan sägas ha utgjort tekniska åtaganden från bolaget sida i syfte att minska vattenuttagets (och 
den därmed förknippade pumpstationens och dammens) inverkan på miljön, särskiljer sig från 
övriga teknikval som behandlas i denna studie så till vida att de inte kan sägas ha varit
processtekniskt bundna och således inte i samma utsträckning kan bidra till analysen av
miljövänliga teknikval i pappersmassaindustrin. De åtgärder det handlade om utgjordes 
framförallt av insatser i syfte att underlätta fiskvandring, såsom fiskvägar förbi damm, samt av 
en sluss förbi dammen (icke-tekniska åtgärder från företagets sida utgjordes av ekonomisk
ersättning till fastigheter utefter Viskan för skadeverkningar på bl.a. jordbruksmark och 
täckdiken till följd av uppdämningen/dammen). Liksom vad gäller för vattenuttaget var inte 
heller de åtgärder som bolaget förband sig till/ålades i syfte att minska hamnanläggningens/
muddertippningens inverkan på miljön processtekniskt bundna. För övrigt kom SIAB aldrig att 
anlägga någon hamn i direkt anslutning till Värö bruk, trots att man erhöll tillstånd för det i 
samband med vattenmålet. Den första platschefen vid Värö bruk, Åke Saltin, menar att den enda 
anledningen till att bolaget ansökte om tillstånd att anlägga hamn var i syfte att tillförskansa sig
bättre förhandlingsvillkor med Varbergs kommun, angående nyttjandet av Varbergs hamn.126

124 Med myndighetsutlåtanden avses i detta sammanhang främst utlåtanden som avges/lämnas antingen i form av
sakkunnigutlåtanden fån bl.a. Medicinalstyrelsen och Naturvårdsverk, eller i form av beslut och domar av myndig-
heter och domstolar.
125 Något som talar för att åtminstone de klagande i Värökonflikten betraktade vattenuttaget som i stort sett endast
en ”resursfråga”, är det faktum att de knappt lägger fram något miljöargument alls relaterat till vattenuttaget (de
fiskerisakkunniga gör dock i viss mån detta). I Örebrokonflikten uppmärksammades inte vattenuttaget ur Svartån
överhuvudtaget, sannolikt till följd av att detta inte ur någon aspekt betraktades som ett problem i sammanhanget
(speciellt inte i relation till de andra effekter som driften vid pappersbruket ansågs orsaka på omgivningen), samt då
vattenuttagets inverkan på ekosystemet torde ha varit ännu mindre känd vid tiden för Örebrokonflikten jämfört med
vid tiden för Värökonflikten.
126 Intervju med Åke Saltin i Mölnlycke den 18/4 2005.
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För att återgå till dispositionen av respektive konfliktkapitel (kapitlen 3 och 4), består
Värökonflikten utöver ett vatten- respektive ett luftavsnitt, av ytterligare ett avsnitt som inte har 
någon direkt koppling till vare sig vatten eller luft. Rubriken på avsnittet lyder Värökonfliktens
grundfråga, och här analyseras den grundfråga/grundkonflikt som går som en röd tråd genom 
hela Värökonflikten och som handlar om industriell exploatering kontra bevarandet av turism-,
rekreations- och naturvärden. De klagandes huvudsakliga argument mot Väröanläggningens 
genomförande bestod av en hänvisning till alla de skador som anläggningen befarades orsaka 
regionens omfattande turism-, frilufts-, rekreations- och naturvärden, och det var i dessa värden 
som alla andra argument (mot lukt- och vattenförorening) nästan helt utan undantag utmynnade. 
Såsom traditionen bjöd och som en naturlig effekt av att de klagande åberopade dessa värden
bemötte sökanden i sin tur dessa argument med både nationalekonomiska och företagsekono-
miska argument. Denna grundläggande värdekonflikt skymtar även i Örebrokonflikten, dock i 
en helt annan omfattning till följd av den ringa offentliga miljödebatten, liksom den allmänt sett 
låga värderingen av bl.a. fritid som präglade det tidiga 1900-talet jämfört med 1960-talet.

I respektive konfliktavsnitt analyseras löpande sådana frågor som är av central betydelse 
för studiens syfte, såsom främst: (a) av vem och hur definierades problemen och motargumenten
ifråga om de förorenande utsläppen från respektive anläggning i de båda konflikterna?; samt (b) 
under vilka villkor genomfördes de till konflikterna relaterade teknikvalen?  Vad angår analysen
av den första frågan genomförs emellertid huvuddelen av den i samband med att de vetenskap-
liga kontroverserna i respektive konflikt (i Örebrokonflikten beträffande luften och i Värökon-
flikten beträffande vattnet) behandlas. Huvuddelen av analysen av teknikvalsprocessen genom-
förs i sin tur i regel i slutet av varje kapitel, bl.a. som en följd av att det slutliga teknikvalet ofta
tas som ett direkt resultat av att dom fällts i respektive mål. Själva komparationen mellan
konflikterna görs i kapitel 5, och komparationen anknyter till den teoretiska ansats som presen-
terats i detta kapitel. Kapitel 5 utgör samtidigt studiens avslutande kapitel och sammanfattar
därför också de viktigaste slutsatserna i studien. 
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Kapitel 2 

SVENSK PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRI I FÖRÄNDRING:
Miljön, lagstiftningen och tekniken under 70 år 

I detta kapitel följer en ekonomisk, politisk, vetenskaplig och teknisk bakgrundsteckning till 
luft- och vattenföroreningskonflikterna i Örebro och Värö. Att sätta in de båda konflikterna i en 
sådan kontext är nödvändigt för att närmare kunna analysera dessas förlopp och utfall. Avsnitt 
2.1 beskriver översiktligt Sveriges samhällsekonomiska situation under perioden 1900-1970, 
och framförallt massa- och pappersindustrins starka expansion i relation till den allmänna ut-
vecklingen. Här får vi också en föraning om periodens föroreningssituation, liksom om allmän-
hetens, statens och industrins inställning till eventuella åtgärder mot föroreningsproblemen. En 
översikt över periodens miljörättsliga och miljöpolitiska situation, framförallt gällande indu-
striell förorening, presenteras sedan i avsnitt 2.2. I avsnitten 2.3 och 2.4 följer diskussioner om 
industrins vetenskapliga (forskningsinriktade) respektive tekniska utveckling under den aktuella 
perioden. Dessa avsnitt är centrala bakgrundsteckningar inför analyserna av hur de båda företa-
gen försökte modifiera sina produktionsprocesser i syfte att minska föroreningsproblem. 

2.1  Massaindustrin och den totala industriella utvecklingen, 1900-19701

2.1.1  Industrialismens genombrott i Sverige 
Från och med mitten av 1800-talet växte den internationella efterfrågan på vissa svenska rå- och
insatsvaror från branscher som sågverksindustrin, gruvindustrin, samt järn- och stålindustrin. 
Samtidigt stod jordbrukssektorn för en växande inhemsk efterfrågan på bl.a. konsumtions- och 
investeringsvaror, och utbyggnaden av järnvägar bidrog med en ökad inhemsk efterfrågan på 
träsliprar, räls och verkstadsprodukter. Industrin växte, men fram till 1930-talet var fortfarande 
mer än hälften av Sveriges totala arbetskraft sysselsatt inom jordbrukssektorn.

En inte obetydlig del av den expanderande industrin var inriktad på hemmamarknaden,
såsom bl.a. konsumtionsvaruindustrin.2 Bland de exportbranscher som expanderade starkt under 
1800-talets senare del kan sågverksindustrin sägas ha varit först, eftersom denna industri upplev-
de sitt genombrott redan under 1850-talet. Sågverksindustrins expansion baserades på den nya 
ångdriften, vilken så småningom innebar att sågverken blev färre och större. Under 1870-talet 
började även den svenska verkstadsindustrin att expandera kraftigt. Den präglades emellertid
länge av mångsyssleri, varför skalfördelar vanligtvis inte utvecklades förrän en bit in på 1900-
talet. En annan traditionell industri som genom utbyggd masugnskapacitet och nya götståls-
metoder upplevde en förnyad expansion på 1870-talet var järn- och stålindustrin.

1880- och 90-talen utgjorde genombrottsdecennierna för svensk pappersmassaindustri.
Slipmassan hade introducerats i Sverige redan på 1850-talet, och den kemiska massan (sulfit och 
sulfat) gjorde sitt inträde på 1870-talet.3 De tidigaste massafabrikerna anlades ofta i nedlagda

1 Detta avsnitt bygger huvudsakligen på kapitel 4-6 i Schön (2000).
2 Textilindustrin flyttade exempelvis sakteliga från landsbygdens förlagssystem till städernas fabriker, där bomullen
snart kom att ersätta ull och lin. Även inom livsmedelsindustrin kom tillverkningen långsamt att bli mer fabriks-
mässig med arbetsdelning och maskinell utrustning. På 1880-talet etablerades exempelvis flera sockerraffinaderier,
och kring sekelskiftet uppstod en rad fabriksbildningar inom bl.a. mejeriindustrin.
3 Sundblad (1948).
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järnbruk i södra och mellersta Sverige, där det fanns goda skogstillgångar, samt i förbindelse 
med pappersproduktionsanläggningar.4 Med sågverksindustrins begynnande stagnation vid 
sekelskiftet började fler och fler massafabriker att anläggas i direkt anslutning till sågverk, vilket 
medförde att massaproduktionens geografi försköts norrut. Sågverken fick då ett incitament att 
utvidga sin produktion, och i norra Sverige fanns råvaran för massaproduktionen samt kapital att 
investera i de miljonanläggningar som massafabrikerna utgjorde. Den kemiska massaproduk-
tionen började växa och passerade den mekaniska massaproduktionen på 1880- och 1890-talen. 
Efter 1910 växte i sin tur sulfatproduktionen om sulfitproduktionen i betydelse.5

Under 1900-talets två första decennier sexdubblades massaindustrins produktion och vid 
första världskrigets utbrott var Sverige världens näst största massaproducent efter USA och 
världens största massaexportör.6 För att ställa massaindustrins expansion i relation till andra 
industrier kan nämnas att järn- och stålprodukter under tidigt 1870-tal stod för en fjärdedel av 
Sveriges totala exportvärde, träprodukter för nästan en tredjedel, och pappers- och massaindu-
strin för bara drygt 1 %. Fyrtio år senare, strax före första världskriget, stod järn- och stålpro-
dukter för drygt en tiondel av Sveriges totala exportvärde, och såväl trä som papper och 
pappersmassa för en femtedel vardera.7 Det var bara kraftindustrin som hade en något snabbare 
årlig genomsnittlig tillväxttakt i realt produktionsvärde än massaindustrin under perioden 1890-
1910, 13 % per år mot massa- och pappersindustrins 12 % per år (se Tabell 2.1). Verkstads-
industrins tillväxttakt var också hög under denna period, under det att den svenska industrin som 
helhet låg på en tillväxttakt som var hälften så hög som massa- och pappersindustrins.8

Tabell 2.1: Årlig tillväxt i realt produktionsvärde för svenska industrisektorer 1890-1930 (%) 

Bransch 1890-1910 1910-1930 Hela perioden

Stål- och metallindustri 2.9 0.2 2.1
Verkstadsindustri 10.6 4.5 7.5
Massa- och pappersindustri 12.3 5.6 9.0
Kraftindustri m.m. 13.2 8.3 10.6

Hela industrin 5.7 3.1 4.6

Källa: Schön (2000), Tabell 4.4. 

Figur 2.1 illustrerar också den svenska pappers- och massindustrins expansion under 
1900-talet, och inte minst hur dess andel av det totala förädlingsvärdet i industrin ökade kraftigt 
under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. På bara några decennier omvandlades således Sverige
från en jordbrukarnation till en industrination. Omvandlingen gav upphov till helt nya problem,
såsom industriell förorening av vatten och luft, vilket allmänhet, stat och industri hade väldigt 
liten erfarenhet av. Dessutom innebar den snabba industriella expansionen, där speciellt massa-
industrin spelade en huvudroll, att industrin fickl en privilegierad position i samhället. Det
uppstod ett intresse för den svenska staten att gynna en fortsatt industriell tillväxt så att den 
materiella välfärdsökningen kunde fortgå. En industrinationalism utvecklades som främjade den 

4 Fahlström (1948).
5 Fahlström (1948) och Sundblad (1948).
6 Fahlström (1948) och Rydberg (1990).
7 Larsson (1991), Tabell 7, s. 61.
8 Schön (2000), Tabell 4.4, s. 229.
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inhemska industrin. Ett led i denna utveckling utgjordes av att staten började intressera sig för 
vattenkraftsbaserad elproduktion.9 Byggandet av statens kraftstation i Trollhättan, vilken invig-
des 1910, markerade inledningen på en kraftig expansion av svensk vattenkraft.10 Genom ett så-
dant engagemang stärktes inte bara nationens autonomi vad gällde energiförsörjning utan 
dessutom skapades konkurrensfördelar för den inhemska industrin.11 Elkraftens betydelse kring 
sekelskiftet för de viktiga järn- och stål- liksom massa- och pappersindustrierna kan således 
knappast överskattas.12 Den industrinationalistiska ”andan” speglas också i den stora satsning 
staten gjorde mellan 1870 och 1914 på vetenskapliga institutioner, universitet, högskolor samt
andra forskningsdrivande verk, där industrins fackfolk kunde utbildas. Exempelvis ökade antalet 
naturvetenskapliga ämnen drastiskt vid dessa institutioner under samma period.13 Sammanfatt-
ningsvis var industrins samhällsekonomiska betydelse och politiska makt stor vid sekelskiftet. 
Detta gällde inte minst massaindustrin, givet dess betydelse i den totala expansionen. 
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Figur 2.1: Realt förädlingsvärde inom pappers- och grafiska industrin
(1910/12 års prisnivå)*

* Industrisektorn ”pappers- och grafiska industrin” domineras (åtminstone från och med
slutet av 1800-talet) av pappersbruk och massafabriker men inkluderar också kortfabriker,

litografiska fabriker, pappersmålare, papperspåsefabriker och tapetfabriker.

Källa: Schön (1988), s. 291ff.

2.1.2 Mellankrigstiden
Under perioden 1910-1930 växte BNP per capita i Sverige med i genomsnitt ett par procent per
år, med märkbart förbättrade levnadsförhållanden som följd. I den industrialiserade världen hade 
bara Japan en högre årlig BNP-tillväxt.14 Industriproduktionens volym ökade också fortfarande 
starkt under perioden, med 3.8 % per år, liksom även transport- och tjänsteproduktionen, med

9 Fridlund (1999).
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Den billiga elkraften hade bl.a. stor betydelse vid den kraftkrävande malmutvinningen och järnframställningen.
Redan 1894/95 elektrifierades valsverksanläggningen i Hofors (Magnusson, 1996).
13 Eriksson (1978).
14 Schön (2000), Tabell 4.1, s. 223.
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omkring 3 % per år.15 Sverige hade gjort stora exportförtjänster under första världskriget, och 
det inhemska sparandet växte i en sådan omfattning att en fortsatt utbyggnad av industrin kunde 
ske i snabb takt under mellankrigstiden. Dessa investeringar bidrog i sin tur till att Sverige 
förhållandevis snabbt kunde ta sig ur den negativa spiral av växande utbud och fallande 
efterfrågan på den internationella marknaden som vände konjunkturen nedåt i hela västvärlden i 
början av 1920-talet.

Massa- och pappersindustrin expanderade förhållandevis starkt också efter första världs-
kriget, även om den årliga tillväxten på långt när inte var lika stark som under åren kring sekel-
skiftet. Fortfarande var det dock bara kraftindustrin som hade en högre tillväxttakt. Under 1920-
talet omorganiserades massaindustrin så till vida att produktionsenheterna byggdes i större skala 
(i allmänhet i Norrland) och med en ökad integration mellan sågverk, massaframställning och 
pappersbruk som följd.

Fortfarande i början av 1930-talet var den industriella och ekonomiska utvecklingen i 
många avseenden god i Sverige. Många nya innovativa företag hade etablerats, reallönerna hade 
ökat mer än på de flesta håll, och de offentliga finanserna hade stärkts. Under det tidiga 1930-
talet drogs dock Sverige och den övriga världen in i en ekonomisk kris utlöst av börskraschen i 
USA, med driftsinskränkningar, arbetslöshet och minskad export som följd. Redan 1933 vände 
dock produktion och export uppåt igen för Sveriges del under det att tillväxten var svag i USA 
och i stora delar av Europa under hela 1930-talet. Varför den svenska exporten i stora stycken 
klarade sig undan 1930-talets kris kan diskuteras, men en sannolik förklaring är den dåvarande 
svenska exportens gynnsamma sammansättning sett till avsättningsmarknader så till vida att 
Tyskland efterfrågade svensk järnmalm för upprustning av krigsmakten, Storbritannien pappers-
massa- och papper för emballage och de skandinaviska länderna efterfrågade svenska verkstads-
produkter. En annan rimlig förklaring är den svenska penningpolitiken, som bidrog till att 
Sverige tidigt lämnade guldmyntfoten och devalverade den svenska kronan och som också 
byggde på att Riksbanken skulle understödja de svenska affärsbankerna med omfattande lån.16

Under 1930- och 1940-talen hade Sverige den högsta tillväxttakten i världen och produk-
tionsvolymerna för transport-, industri- och offentlig sektor växte med omkring 5 % per år. 
Jordbrukets produktionsvolym minskade däremot under samma period med omkring 0.5 % per 
år.17 Massa- och pappersbranschen låg, tillsammans med verkstads-, gruv- och den kemiska
industrin, i täten för den industriella tillväxten.18 Under andra världskriget (till skillnad från 
under det första) uppstod inget exportöverskott eller motsvarande krigsvinster för Sverige. Däre-
mot bidrog kriget, och de protektionistiska strömningar som följde med detta, till en förskjut-
ning av tillväxten till sektorer som stod för basen i folkförsörjningen, såsom jordbruket, livsme-
delsindustrin och textilindustrin. Importberoendet fanns dock kvar i fråga om bränsleför-
sörjningen, vilket bidrog till att staten satsade omfattande resurser under kriget på elkrafts-
produktionen.19 Perioden präglades också av ett nära samarbete mellan stat och privat närings-

15 Schön (2000), Tabell 4.3, s. 227.
16 År 1979 fördes en debatt i flera nummer av tidskriften Ekonomisk Debatt mellan å ena sidan ekonomhistorikerna
Anders Nilsson och Lars Pettersson vid Lunds universitet och å andra sidan nationalekonomen Lars Jonung, tillika
Lunds universitet om just förklaringen till den svenska konjunkturutvecklingen på 1930-talet. Jonung menar här att 
penningpolitiken spelade en avgörande roll i sammanhanget, under det att Nilsson och Pettersson hävdar att den
penningpolitiska förklaringen endast utgör en delförklaring i sammanhanget, vid sidan av förklaringar baserade på
exportsammansättning, hemmamarknad och produktionsstrukturella särdrag. Se Jonung (1979a, 1979b), samt
Nilsson och Pettersson (1979a, 1979b).
17 Schön (2000), Tabell 5.2, s. 336.
18 Schön (2000), Tabell 5.3, s. 337.
19 Stenkol och koks användes inte bara för järnvägstrafik och uppvärmning av fastigheter utan även för industriella
värmeprocesser inom bl.a. järn- och stål- samt pappers- och massaproduktion.
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liv. Krigssituation och blockad drev samman olika parter och framtvingade ett samarbete oavsett 
skillnader i grundläggande attityder.20 Exempelvis formades en militär tendens kring både tek-
niska och taktiska faktorer, baserad på industriell krigföring och nära kontakter mellan branscher 
inblandade i den militära materialinsamlingen, vilket i sin tur skapade naturliga förutsättningar
för en industridominerad centraliserad organisation av densamma.21 Krigstidens samförstånds-
anda mellan stat och industri tillsammans med den mer långtgående kontrollen av marknad,
kreditmarknad och valutahandel kom senare att utgöra hörnstenarna i den ”svenska modell” för 
ekonomisk politik som utvecklades under efterkrigstiden.

2.1.3 Efterkrigstiden
Under 1950- och 1960-talen var den världsekonomiska tillväxten högre, jämnare och stabilare 
än någonsin tidigare i historien. Den ekonomiska tillväxten var snabbast i de länder som halkat 
efter under första halvan av 1900-talet, under det att den var jämförelsevis låg i Sverige.22 Den 
världsekonomiska utvecklingen präglades således av att de olika industriländernas inkomst-
nivåer närmade sig varandra. I Sverige ökade exportvolymen fyrfaldigt under perioden, och vi 
blev mer beroende av omvärlden än tidigare. Perioden innebar också ett trendbrott gällande 
sammansättningen på exportprodukterna, i riktning mot en mer långtgående förädling och högre 
teknisk nivå. Således minskade pappersmassans andel av varuexporten från en femtedel under
tidigt 1950-tal till knappt en tiondel under tidigt 1970-tal. Papper och pappersvaror stod för 
omkring en tiondel av varuexporten under hela perioden, under det att maskiner och transport-
medel fördubblade sin andel från 20 till 40 %.23 Även om massa- och pappersproduktionens
totala andel av exporten minskade under 1950- och 1960-talen, ökade branschens tillväxttakt 
och produktivitet kraftigt under samma period. Bara den kemiska industrin, verkstadsindustrin 
och järn- och stålindustrin hade en högre tillväxttakt, och endast gruvindustrin och den kemiska
industrin hade en starkare produktivitetsutveckling. Pappersindustrin utvecklades starkare än 
massaindustrin till följd av en allt dyrare råvara och en minskad efterfrågan på massa. Flera av 
de mindre massabruken lades också ned under andra hälften av 1960-talet, och massatillverk-
ningen kom i allt högre grad att inlemmas i pappersproduktionen i stället för att utgöra en 
självständig industrigren.24 Till följd av Sveriges växande utrikeshandel och industrialiseringens
spridning till länder med lägre löner, var det textil- och livsmedelsindustrin som utgjorde de 
stora förlorarna under efterkrigstiden. Inom textil- och beklädnadsindustrin återstod år 1975 
endast en fjärdedel av 1950-talets arbetsstyrka.25

De sektorer inom svensk ekonomi som ökade sina produktionsvolymer mest under 1950- 
och 1960-talen var industri, transporter och kommunikationer samt offentlig verksamhet. Sam-
tidigt ökade antalet sysselsatta kraftigt inom den offentliga sektorn, med drygt 4 % per år, eller
med ca 600 000 personer under perioden 1950-1975.26 Inom industrin minskade däremot antalet 
sysselsatta med omkring 0.5 % per år, vilket ytterligare belyser industrins starka produktivitets-

20 Samarbetet mellan staten och den privata industrin var visserligen inte någon ny företeelse för krigstidens Sve-
rige, utan hade utvecklats genom politiska initiativ redan under 1930-talet då socialdemokraterna haft som policy
att samarbeta med olika grupper, till en början framförallt med jordbrukssektorn men så småningom också med
industrin (Olsson, 1977).
21 Om krigstidens stärkta samförstånd mellan stat och industri, se bl.a. Olsson (1977).
22 Den genomsnittliga årliga tillväxten i BNP per capita låg på drygt 3 % i Sverige under perioden, medan den låg
på knappt 4 % i övriga Europa, 2 % i Nordamerika och 7 % i Japan (Schön, 2000, Tabell 5.7, s. 367).
23 Schön (2000), Tabell 5.11, s. 382.
24 Schön (2000), Tabell 5.13, s. 420.
25 Schön (2000).
26 Schön (2000), Tabell 5.8, s. 376.
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höjning under perioden.27 Detta möjliggjordes genom omfattande rationaliseringar samt genom 
investeringar i större kapitalutrustning per arbetare. Fortfarande i början av 1970-talet var dock 
flest personer sysselsatta inom industrin, knappt en tredjedel mot drygt en femtedel inom offent-
lig sektor.28

Den offentliga sektorns expansion under perioden var en naturlig effekt av att den 
”svenska modellen” för ekonomisk utveckling som initierades under kriget fick en fastare form
från och med 1950-talet.29 Diskussioner kring svensk konjunkturutveckling under decennierna 
närmast efter andra världskriget har traditionellt präglats av en stark tilltro till den ”svenska 
modellens” betydelse som förklaringsfaktor till den starka utvecklingen. Nyare forskning har 
emellertid visat på en, i en internationell jämförelse, svagare tillväxt för Sverige under decen-
nierna närmast efter andra världskriget än vad man tidigare trott, och frågan har ställts om 
huruvida den svenska modellen rentutav kan anses ha bidragit med tillväxthämmande institu-
tionella faktorer redan under tidig efterkrigstid. Det är mindre ifrågasatt att detta var situationen 
under oljeprischockens årtionde (1970-talet), d.v.s. att den svenska modellen då inte lyckades 
skapa den anpassning och förändring som krävdes utan i stället bidrog till att försätta svensk
ekonomi i obalans med en växande utlandsskuld i spåren efter oljeprischocken 1973/1974.30

Under 1960- och 70-talen uppmärksammades också för första gången på bred front de 
påfrestningar på miljön som den moderna industrialiseringen orsakade, liksom de begränsningar 
för en fortsatt industriell expansion som tillgången på naturresurser medförde. Nu fanns inte
heller samma tilltro till att tekniken skulle lösa resursbristen och miljöförstöringen. I stället
ställdes industrisamhället inför nya utmaningar som att försöka ”bygga in” de externa miljö-
effekterna av produktion och konsumtion i priset på varor och tjänster. Men vilka är egentligen 
miljöeffekterna och de långsiktiga naturbegränsningarna? Vad är ”priset” på miljön och hur 
skall en rimlig balans mellan industriell expansion och begränsad miljöpåverkan kunna identi-
fieras? Nya problem uppdagades också med insikten att miljöproblem inte nödvändigtvis håller 
sig innanför en nations gränser, samtidigt som möjligheter uppstod för vissa samhällen att gen-
om handel undslippa lokala miljöeffekter. En sådan internationell prägel på miljöproblemen har
i sin tur ställt allt högre krav på internationella överenskommelser.

2.2  Miljörätt och miljöpolitik kring industriell förorening, 1900-1970 
Kring sekelskiftet 1900 förvärrades de industriella föroreningsproblemen i samma takt som
industrin expanderade, och ett behov av regleringar av de negativa biverkningarna växte fram.
De fabriker som startade sin produktion vid sekelskiftet var små jämfört med dagens anlägg-
ningar men släppte ofta ut sitt obehandlade avfall i små vattendrag. Inte minst den expansiva 
massaindustrin släppte ut stora mängder hartsämnen, fibrer och avfallslutar i vattendragen. Till-
sammans med livsmedelsindustrin, och då framförallt sockerbruken, stod massafabriker och

27 Schön (2000), Tabell 5.8, s. 376.
28 Schön (2000), Tabell 5.9, s. 379.
29 Med en snäv tolkning av begreppet ”svenska modellen” brukar de spelregler mellan parterna på arbetsmarknaden
avses som grundades med Saltsjöbadsavtalet, och som utvecklades i centrala förhandlingar mellan LO och SAF,
med en i väsentliga delar rådande samsyn mellan LO och Regeringen. Med en vidare tolkning avses välfärds-
samhällets uppbyggnad utifrån blandekonomi och offentlig sektor, med en makroekonomisk styrning av markna-
derna för arbete och kapital och med en politik för välfärd genom den offentliga sektorn. Styrningen av arbets-
marknaden utgjordes bl.a. av solidarisk lönepolitik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Styrningen av kapital-
marknaden utgjordes i sin tur bl.a. av valutareglering och politiskt prioriterade ändamål för kreditgivning (elkraft,
vägnät, bostäder etc.) (Andersson-Skog och Krantz, 2002).
30 Beträffande ifrågasättandet av ”den svenska modellens” betydelse för efterkrigstidens konjunkturutveckling, se 
bl.a. Andersson-Skog och Krantz (2002, s. 7-14).
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pappersbruk för de värst upplevda industriellt orsakade föroreningsproblemen vid sekelskiftet.31

Föroreningssituationen blev heller inte bättre av att 61 av Sveriges 88 städer år 1905 hade 
investerat i vatten- och avloppsledningar, vilka i regel drogs kortaste vägen till närmsta bäck, 
hamnbassäng eller sjö. Dessutom började vattenklosetten (WC) att slå igenom med en förvärrad
förorening av vattendragen som följd.32 Föroreningsproblemet växte under hela 1900-talet i takt 
med att industrin expanderade och städerna växte, och pappers- och massaindustrin fortsatte att 
stå i fokus för den industriella föroreningsdebatten under hela seklet. Först 1969 tillkom en 
tillräckligt effektiv och samlad miljölagstiftning för att till viss del kunna bromsa den negativa 
utvecklingen. Syftet med detta avsnitt är att teckna en översiktlig miljörättslig och miljöpolitisk
bakgrund till de båda konflikterna, en bakgrund över den miljödebatt, de miljöutredningar, den
miljörätt och de miljövårdande myndigheter som är centrala för förståelsen av Örebro- och
Värökonflikterna. Fokus kommer således att ligga på tiden kring sekelskiftet och kring 1960-
talet, även om tiden dessförinnan och däremellan inte helt kan lämnas därhän. Likaså ligger 
fokus på industriell förorening, och då i första hand på förorening från punktkällor. Således 
utlämnas i föreliggande avsnitt delar av sådant som idag annars också brukar inkluderas i
begreppet miljörätt, såsom exempelvis kontroll av kemikalier och plan- och marklagstiftning.

2.2.1  Sekelskiftets föroreningsdebatt och Dikningslagskommitténs lagförslag 
Under 1890-talet växte det fram en föroreningsdebatt kring framförallt vattenförorenings-
problemet i Sverige. Debatten dominerades av medicinare, och flera läkare ansåg att just 
avloppsvattnet från massafabriker och sockerbruk borde behandlas.33 I början av 1900-talet 
började även fiskeritjänstemän34 och ingenjörer att engageras i debatten.35 Medicinare och 
ingenjörer gjorde dessutom studieresor till bl.a. Tyskland och England för att studera utländska 
erfarenheter kring behandling av industriellt avloppsvatten och kloakvatten.36

Under 1900-talets första år debatterades det också i riksdagen kring den industriella 
föroreningen, och även här stod utsläppen från massafabrikerna och sockerbruken i fokus. Det
motionerades om den bristande lagstiftningen i frågan och om behovet av utredning och 
kartläggning av olägenheterna samt ställdes krav på förebyggande åtgärder och civillag mot
föroreningen.37 Denna tidiga riksdagsdebatt bidrog till att första och andra kammaren beslutade 
att riksdagen skulle anhålla om en utredning angående en eventuell lagstiftning i frågan.38

I juli 1907 hade riksdagens skrivelse om en lagstiftning mot förorening varit på remiss vid 
landets alla länsstyrelser, vilka i allmänhet framhöll just massafabriker och pappersbruk som de 
mest frekventa förorenarna och på olika sätt uttryckte en önskan om lagstiftning mot vatten-
förorening. Som en följd av detta uppdrogs åt Dikningslagskommittén (DLK)39 att utreda frågan

31 Lundgren (1974).
32 Lundgren (1991).
33 I provinsialläkarnas årsberättelser från åren 1901-1908 stod 35 massafabriker och pappersbruk för ett stort antal
notiser. 11 fabriker uppgavs ha skadat fisket, och i sju fall uppgavs vattnet ha blivit oanvändbart för hushållsända-
mål. Vanligt var också klagomål över stank från recipienterna (Lundgren, 1991).
34 Den för sekelskiftet nya fiskeriinstitutionen med sex naturvetenskapligt inriktade fiskeriintendenter och en tek-
niskt inriktad fiskeriingenjör inrättades 1905. Historikern Lars Lundgren menar att detta kom att bli den grupp av
tjänstemän i Sverige som hade bäst kunskaper om föroreningssituationen i början av 1900-talet (Lundgren, 1974).
35 Lundgren (1974).
36 Lundgren (1974).
37 MAK 1902:32, MAK 1903:129 och MAK 1903:131.
38 Lundgren (1991).
39 Initialt tillkallades denna av Regeringen 1906 för att utarbeta ett förslag till lag om torrläggning (Lundgren,
1974).

45



om vattenförorening och att utarbeta ett lagförslag om förebyggande åtgärder mot olägenheter 
av sådan förorening som orsakades av fabriker.40 Föroreningsdebatten i riksdagen upplevde en 
nytändning 1908 och frågan diskuterades också intensivt i dagspressen. Nu stod sulfatfabriker-
nas lukt i fokus (i denna debatt spelade två av Örebro Pappersbruks styrelseledamöter en aktiv 
roll41), och riksdagen gav DLK i uppdrag att även utreda frågan om en eventuell lagstiftning mot
luftförorening.42

År 1915 lade DLK fram ett omfattande lagförslag på 127 paragrafer om vatten- och luft-
förorening och ett detaljerat förslag till koncessionssystem.43 Förslaget byggde på principen att 
industrins behov av att förorena måste vägas mot allmänhetens intresse av en ren och hälsosam
miljö. Koncession skulle beviljas om olägenheterna bedömdes bli ringa i förhållande till anlägg-
ningens nytta. Kommittén föreslog också en regleringsfond att användas för bl.a. fiskestöd samt
för framtagandet av nya och renare produktionsteknologier.44

Lagförslaget skickades ut på remiss av Regeringen till ett stort antal offentliga myndig-
heter och enskilda sammanslutningar. Lokala och regionala myndigheter i områden med erfa-
renhet av industriell förorening var i regel positiva till förslaget. De tre tunga remissinstanserna;
Kommerskollegium, Medicinalstyrelsen och Socialstyrelsen (bl.a. ansvarig för sysselsättnings-
frågor) menade emellertid att lagen kunde förväntas få negativa konsekvenser för industrin. 
Flera av lagförslagets motståndare betraktade också en eventuell lag som onödig, och menade
att den hårdnande konkurrensen av sig självt skulle driva fram en ökad bearbetning av avfallet/-
biprodukter. Lagförslagets anhängare menade dock att det skulle vara en fördel för företag om
förhandsprövning infördes eftersom kostnaderna för förorening i så fall kunde tas med i 
kalkylerna. Efter remissbehandling och efter en kompletterande teknisk utredning beslöt 
emellertid Regeringen 1921 att lägga utredningen till handlingarna. Att det aldrig blev någon lag 
beror förmodligen på att starka krafter i det svenska samhället ville garantera en fortsatt
industriell expansion, skyddad från ”bromsande” lagstiftning i en ostadig efterkrigskonjunktur.45

Både arbetarrörelsen och borgerskapet betraktade den industriella produktionen och den
ekonomiska tillväxten som något av en motor för modernisering och växande välstånd.46 Frågan 
om en utökad och samlad miljölagstiftning kom därefter att i stort sett ligga i träda i 40 år.47

2.2.2  Sekelskiftets miljörätt – grannelagsrätt, hälsovårdsstadga och vattenrättsförordning 
Vid sekelskiftet 1900 betraktades förorening framförallt som ett hälso- och hygienproblem, och
den allmänna uppfattningen var att vattendragen hade en självrenande effekt. Av denna anled-
ning accepterades ofta helt oreglerade utsläpp, och det hade heller inte installerats någon form 
av behandlingsanordningar för avloppsvatten i samhällen eller vid fabriker före sekelskiftet, 
med undantag för enkla dammar vid några massafabriker och sockerbruk. Det fanns emellertid
vid denna tid vissa rättsregler som var inriktade på att skydda miljön, och det förekom åtal och
förbud mot förorenande utsläpp. Den lagstiftning som fanns och nyttjades vid sekelskiftet 

40 Lundgren (1974).
41 Styrelseledamoten och konsuln Johan Ekman satt i andra kammaren och påpekade bl.a. att eventuella åtgärder
som påtvingades sulfatcellulosaindustrin skulle kunna försvåra möjligheterna att exportera och konkurrera med
utlandet. Styrelseledamoten och ryttmästaren Knut Bohnstedt, som satt i första kammaren, ansåg i sin tur att fruktan
för sulfatcellulosaindustrins hälsovådliga inverkan var överdriven (Lundgren, 1974).
42 Lundgren (1974).
43 Lars Lundgren menar att 1969 års miljöskyddslag knappt var så avancerad när den kom (Lundgren, 1991).
44 Lundgren (1974).
45 Se bl.a. Lundgren (1999) och Hydén (1978).
46 Se bl.a. Linderström (2001).
47 Lundgren (1999).
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utgjordes framförallt av viss offentligrättslig lagstiftning mot i huvudsak vattenförorening men
även mot övriga ”utsläpp”, d.v.s. luftförorening, buller, stank, skakningar m.m. Det existerade 
även en civilrättslig praxis rörande miljöstörande inverkan, den så kallade grannelagsrätten.48

Innan det fanns lagstiftning mot miljöstörande verkan drogs åtskilliga miljötvister inför
domstol av ägare till grannfastigheter. Utifrån dessa tvister utvecklades så småningom en dom-
stolspraxis rörande miljöstörande inverkan, immissioner över fastighetsgränser, den så kallade
grannelagsrätten. Vanligast var att skadestånd utgick i grannelagsförhållanden. En förutsättning 
för att skadestånd skulle utgå var i allmänhet att det förelegat någon form av påvisad oaktsamhet
eller att verksamheten hade inverkat på själva grannfastigheten med vatten, ånga, skakningar 
och dylikt. I vissa fall kunde det räcka med olägenheter i form av buller eller stank. De 
vanligaste fallen av immissionsskadestånd under slutet av 1800-talet gällde järnvägsbolag som
orsakat skada genom eldsvåda som åstadkommits av gnistor från lokomotiv. Här utdömdes
skadestånd regelmässigt med hänvisning till bristande försiktighet från bolagets sida. Vid sidan 
av framväxten av skadeståndsrättsliga principer vid immissionsmål växte det dessutom fram en
immissionsrätt som gick ut på att återställa ägarens (till grannfastigheten) frihet, antingen genom
att förbjuda den immissionerande verksamhetens fortsatta drift, eller genom att förelägga den
som orsakade immissionen att vidta åtgärder för undanröjandet av olägenheterna. Det finns
relativt gott om rättsfall från slutet av 1800-talet och från början av 1900-talet där domstolar
dömt efter denna praxis, även om det var vanligast med skadestånd. I ett rättsfall 1877 förbjöds 
exempelvis en ånghammare som alstrade skakningar i en grannes fabriks- och kontorslokaler.49

Försök till lagreglering av immissioner gjordes i både 1909 och 1947 års förslag till 
jordabalk, men försöken misslyckade i den meningen att Sverige inte fick någon jordabalk 
förrän 1972. Alltså först då, några år efter 1969 års miljöskyddslags tillkomst, kodifierades 
rättsgrundsatsen om att var och en vid nyttjande av fast egendom skall ta skälig hänsyn till 
omgivningen. 1909 års förslag till jordabalk hade dock fram till dess haft stor betydelse för 
utformning av rättspraxis på området.50

Vid sidan om den privaträttsliga grannelagsrätten utvecklades i slutet av 1800-talet även 
en tidig form av miljöskyddslagstiftning av offentligrättslig karaktär, 1874 års hälsovårds-
stadga. Stadgan byggde på de vetenskapliga upptäckter som gjorts inom bakteriologin under 
1800-talet, vilka gav de nya obligatoriska hälsovårdsnämnderna en vetenskaplig auktoritet.51

Den nya hälsovårdsstadgan reglerade både stad och landsbygd. I städerna skulle hälsovårds-
nämnder se till att det fanns tjänligt dricksvatten samt att fabriker inte drevs eller inrättades så
att de blev hälsovådliga för arbetare, närboende, eller det allmänna. I landskommunerna hade
kommunalnämnderna motsvarande uppgifter. För att förhindra förorening av vattenhämtnings-
ställen hade de ovan nämnda myndigheterna rätt att ge råd, upplysningar, uppmaningar,
varningar, sätta ut viten, samt, som en sista utväg, göra anmälan till Konungens befallnings-
havande (sedermera länsstyrelsen). Enligt stadgan skulle dessutom anläggandet av nya näringar 
förhandskontrolleras av hälsovårdsnämnden i respektive stad. I landskommuner fick däremot
näring anläggas var som helst.52

Hälsovårdsstadgan utgjorde det första statliga och mer övergripande försöket att hantera 
det industriella föroreningsproblemet. Viss (tidig form av) miljölagstiftning fanns emellertid re-

48 Lundgren (1999).
49 Darpö (1994) och Lundgren (1974). För utförlig information om rättsfallet, se Nytt Juridiskt Arkiv (1877, s. 514).
50 Darpö (1994).
51 Det hade funnits bestämmelser om hälsovård och centrala myndigheter med uppgift att se över hälsovården redan
före 1874 års hälsovårdsstadga, bl.a. i form av så kallade sundhetskollegier (Lundgren, 1974).
52 Hydén (1978).
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dan tidigare, framförallt i fråga om vattenförorening. I 1734 års lag fanns det exempelvis förbud 
mot byggande av kvarnar till men för fiske, och i 1852 års fiskeristadga gavs direkta anvisningar 
för att förhindra utflytande av sågspån i vattendrag. I denna stadga nämns också för första 
gången ett koncessionssystem på miljöskyddets område; sillsalterier och trankokerier blev
tvungna att söka tillstånd hos länsstyrelsen för att få anlägga verksamhet.53 Med 1868 års ord-
ningsstadga för rikets städer kom ytterligare förbud mot vattenförorening, genom vilken döda 
djur och sopor inte längre fick kastas i vattendrag i eller invid en stad.54 År 1875 trädde den 
första byggnadsstadgan i kraft och även den fick viss betydelse för vattenvården, bl.a. genom att 
den stadgade att fabrik inte fick inrättas så att eldfarlig olja kunde rinna till allmän eller enskild 
egendom, till allmän väg, sjö, kanal eller flytande vatten.55

Det var dock först i och med 12 § i 1880 års vattenrättsförordning som vi fick den första 
generella lagstiftningen mot vattenförorening. Formellt betraktad innebar förordningen förbud 
mot allt fast avfall som kunde orsaka grundning eller annan olägenhet i vattendrag, och den gav 
länsstyrelsen rätt att ingripa mot allvarlig vattenförorening. Det mycket generellt formulerade
och vaga förbudet till trots, utgjorde förordningen tillsammans med 1874 års hälsovårdsstadga 
den huvudsakliga regleringen mot vattenförorening ända fram till 1942 års reform av
vattenlagen.56 Gällande 1874 års hälsovårdsstadga och de rättigheter den gav lokala myndig-
heter att ingripa mot förorening är det vidare viktigt att uppmärksamma de begränsade resurser 
dessa myndigheter hade. Framförallt sakkunskapen var bristande, vilket var speciellt olyckligt
med tanke på hur stor betydelse själva tillämpningen får när det gäller så generella och vaga 
förordningar som var typiska för den här tiden. Dessutom var situationen den i vissa kommuner
i början av seklet, att ett eller ett fåtal bolag disponerade över en majoritet av rösterna, vilket 
naturligtvis ytterligare kunde minska de kommunala myndigheternas möjlighet att ingripa mot
eventuell industriell förorening.57

2.2.3  Sekelskiftet och naturskyddet
Den miljörätt som redogjorts för ovan, och som baserades på motstånd mot förorening, utgör
bara en av två ”linjer” i den tradition som den moderna miljövården och miljöskyddslagstift-
ningen mynnade ur. Den andra ”linjen” utgörs av det naturskydd som växte fram kring sekel-
skiftet. Lars Lundgren benämner dessa ”linjer” den blå miljöskyddslinjen respektive den gröna
naturskyddslinjen.58 Han menar vidare att miljöskyddet kan sägas ha sin utgångspunkt i 1874 års
hälsovårdsstadga, under det att naturskyddet kan sägas ha sin i 1890-talets nationalromantik,
med den nya känsla som växte fram i vissa kretsar då för det unikt svenska och för den svenska 
naturen. Naturskyddet syftade till att skydda vissa ytor mot exploatering av industri, jordbruk 
och vattenkraft, och motiven var både vetenskapliga, estetiska och kulturhistoriska. Man ville 
dock inte inkräkta på äganderätt och industriell verksamhet. Sådana intressen gav, till skillnad 
från föroreningsmotståndet som ju hade kritiska synpunkter på hur den industriella verksam-
heten bedrevs, inte upphov till några politiska kontroverser, och redan 1909 kunde riksdagen
anta lagar om naturminnesmärken och nationalparker. I dessa områden skulle vetenskapen finna 
studiematerial, och här skulle folket vistas i den fosterländska naturen. Samma år grundades 
också den Svenska Naturskyddsföreningen (SNF). Vad industrin hade för sig utanför national-

53 Hydén (1978).
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Darpö (1994).
57 Lundgren (1991).
58 Lundgren (1991, 1999).
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parken berörde dock inte naturskyddet. Vid sekelskiftet fanns ingen egentlig koppling mellan
föroreningsdebatten, där framförallt medicinare och tekniker var aktiva, och naturskyddsde-
batten, med botanister, geologer m fl. i spetsen.59 Den gröna naturskyddslinjen spelade, som vi 
kommer att se, en mycket mindre roll i Örebrokonflikten än i Värökonflikten.

2.2.4  Miljörätt under mellankrigstid och 1950-tal – en översikt 
Parallellt med den industriella tillväxten ökade de förorenade utsläppen under hela första halvan 
av 1900-talet. Pappers- och massaindustrin ökade sin produktion tiofaldigt från seklets början 
fram till 1960, vilket naturligtvis bidrog med ökade utsläpp till både vatten och luft.60 Vad hände 
då på miljörättens område i övrigt utöver DLKs lagförslag under 1900-talets första halva? För 
att börja med 1918 års vattenlag så reglerade den framförallt den lukrativa vattenrätten (regler
om hur man får dra nytta av vatten, genom vattenreglering, vattenkraftverk etc.), detta mot
bakgrund av behovet att kunna bygga ut vattenfallen. Med vattenlagen kom också vattendom-
stolarna in i bilden som dömande instans.61 Vad gällde föroreningsproblemen förutsattes i
samband med sammanställandet av vattenlagen att DLKs lagförslag skulle förverkligas. Detta 
förutsattes också vid sammanställandet av 1919 års hälsovårdsstadga, även om man i och med
denna skärpte reglerna mot vattenförorening i viss grad. Exempelvis fick sulfatcellulosafabriker
inte längre anläggas inom stad liksom inte heller inrättningar för rostning av arsenik- eller 
svavelhaltiga malmer. Sulfatfabriker, tillsammans med exempelvis sockerbruk och slakterier, 
blev dessutom tillståndspliktiga även i landskommun.62 Fortfarande hade naturligtvis också 
hälsovårdsnämnder och kommunalnämnder rätt att upplysa och uppmana näringar beträffande
deras hälsovådliga verksamhet samt att anmäla dem till länsstyrelsen.

Efter att DLKs förslag skrinlades 1921 hände länge inget nämnvärt på lagstiftnings-
området ifråga om industriell förorening.63 I slutet av 1930-talet hade dock föroreningsproble-
men blivit allvarligare så till vida att vissa friluftsbad tvingats stänga och vatten för tätorternas
vattenförsörjning måste transporteras allt längre distanser.64 År 1936 tillsattes därför en 
kommitté av riksdagen för att utreda frågan om en lagstiftning i syfte att förhindra förorening av
vatten och luft. Kommitténs arbete ledde 1937 till inrättandet av en Fisketillsynsmyndighet som
sorterade under lantbruksstyrelsen, och som fick till uppgift att se till att skada inte uppstod på 
fisken genom förorenade utsläpp. Myndigheten skulle inspektera fabriker och andra anlägg-
ningar och ge råd och anvisningar för motverkande av förorening. Den kunde göra anmälningar
till länsstyrelsen om meddelade anvisningar inte följdes. Dessutom fick bl.a. sockerfabriker 
liksom sulfit- och sulfatfabriker anmälningsplikt till den nya myndigheten vid anläggning/-
utvidgning/förändring av driften. Dessa anläggningar kunde i sin tur meddelas förbud om inte 
erforderliga reningsåtgärder vidtogs. Fisketillsynsmyndigheten hade dock inte befogenhet att 
ställa större krav än vad som var rimligt med hänsyn till kostnaderna för förorenaren.65

59 Lundgren (1991, 1999).
60 Söderberg (1977).
61 Hydén (1978).
62 Hydén (1978) och Darpö (1994).
63 På naturskyddsfronten var det dock inte helt stiltje. Under 1920- och 1930-talen inrättades bl.a. flera nya natio-
nalparker (Söderberg, 1977).
64 Hydén (1978) och Söderberg (1977).
65 Den av riksdagen tillsatta kommittén drev år 1937 också igenom införandet av en ”allmän aktsamhetsregel” i 2 
kap. 8 § (vattenlagen) om skydd mot direkt inverkan på och förorening av grundvattnet. Paragrafen möjliggjorde
för länsstyrelser att utifrån vitesförelägganden kräva skäliga försiktighetsåtgärder i samband med bl.a. spräng-
ningar, grävningar och upplagsanordningar (Hydén, 1978; Darpö, 1994).
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Kommitténs slutbetänkande kom 1939 och låg till grund för 1942 års reform av vatten-
lagen. Frågan om luftförorening lämnades emellertid då utan åtgärd.66 Ändringarna omfattade
skydd mot förorening av ytvatten och föranledde vissa förändringar i vattenlagens 8 kap. i fråga 
om både hushållens kloakvatten och industrins utsläpp av avloppsvatten.67 De strängare reglerna
för det industriella avloppsvattnet motiverade kommittén bl.a. med att industrin lättare (än 
hushållen) kunde välja mellan olika lokaliseringsalternativ. Det följde också ett koncessions-
system med förändringarna i vattenlagen, där den som ville släppa ut föroreningar i vatten kunde 
ansöka hos vattendomstolen (VD) om tillstånd för verksamheten. Ett tillståndsgivande i VD
hade sedan en viss rättskraft, så till vida att företaget formellt var skyddat mot ytterligare
ingripanden under en 10-årsperiod, dock endast under förutsättning att utsläppen förblev i stort 
sett oförändrade och inte orsakade betydande olägenheter som inte kunnat förutses vid tiden för 
beslutet. Vidare infördes ett visst förprövningstvång där det krävdes av vissa verksamheter, bl.a. 
sulfat-/sulfitfabriker, sockerbruk och textilfabriker, att alltid söka tillstånd av VD.68

De åtgärder som vattendomstolen kunde ålägga tillståndssökande företag skulle avse både
förebyggande och avhjälpande effekter samt skulle vara skäliga enligt en avvägning mellan
företagets kostnader för skyddsåtgärder (den ”branschtypiska” kostnaden) och de skador på 
motstående intressen som kunde uppstå.69 Till detta skulle företagets allmännytta vägas in och
lokaliseringen skulle prövas. Den reella innebörden av denna skälighetsavvägning var att
förorening kunde tillåtas äga rum under förutsättning att företagen vidtog alla förebyggande 
åtgärder som prövats skäliga. Även om VD fann att reningsåtgärder inte skäligen kunde krävas, 
kunde domstolen trots det inte tillåta utsläppet om det medförde väsentligt förfång för 
fiskerinäringen eller försämrade andra allmänna intressen i avsevärd mån. Efter hemställan av 
vattendomstolen kunde i sådana fall Regeringen medge dispens för fabriken med hänvisning till
fabrikens betydelse för näringslivet, orten eller något liknande.70 Sammanfattningsvis innebar de 
nya reglerna i vattenlagen beträffande utsläpp av industriellt avloppsvatten, att det var förbjudet 
att släppa ut avloppsvatten som kunde orsaka mer än små olägenheter (om inte undantags-
tillstånd gavs av Regeringen). Olägenheterna kunde i sin tur gälla mer allmänna intressen än rent
vattenrättsliga, såsom exempelvis sanitära olägenheter genom lukt från avloppsvatten, vilket 
innebar att VD i vissa sammanhang var tvungen att följa föreskrifter även utanför vattenlagen, 
såsom hälsovårdsstadgan.71

Den lagstiftning mot vattenförorening som vattenlagen representerade var dock inte 
tillräcklig. Föroreningarna ökade under framförallt tidigt 1950-tal, och listan över förprövnings-
pliktiga verksamheter förlängdes genom både 1946- och 1956 års förprövningskungörelser.
Även den så kallade Vattenvårdskommittén tillkallades 1953 till följd av de förvärrade förore-

66 Hydén (1978).
67 Även utsläpp och upplägg av fast avfall som kunde medföra vattenförorening omfattades av de nya regleringarna
(Hydén, 1978).
68 Darpö (1994) och Hydén (1978).
69 I fråga om företagens verkställande av vattendomstolens åtgärdskrav överlämnades i enlighet med vattenlagen
ansvaret i stort sett till företagen själva. Fisketillsynsmyndigheten kunde emellertid ta initiativ till stämning av
förorenaren, eller göra hemställan hos länsstyrelsen om åtgärder mot föroreningen. Även enskilda sakägare kunde
stämma en förorenare i VD enligt vattenlagen (Darpö, 1994; Hydén, 1978).
70 Darpö (1994) och Hydén (1978).
71 I 32 § i vattenlagen beskrivs den centrala tillåtlighetsregeln för utsläppen av industriellt avloppsvatten. Här står 
bl.a.: ”Kan […] förorening […] medföra, att fiskerinäring av större betydenhet lider väsentligt förfång eller att
eljest allmänna intressen i avsevärd mån försämras [egen kursivering], må medgivande av utsläppande av avlopps-
vatten lämnas allenast, såframt Konungen, efter hemställan av vattendomstolen, förklarat, att med hänsyn till fabri-
kens eller inrättningens betydelse för näringslivet eller för orten eller eljest från allmän synpunkt hinder däremot ej
möter,” (SOU 1939:40, s. 14).
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ningsproblemen, och fick i uppgift att utreda vattenvårdens framtida organisation. Kommitténs
arbete resulterade i en ny tillsynslag 1956, som i stort sett endast innebar att den centrala 
tillsynen nu kom att skötas av den nybildade tillsynsmyndigheten Statens vatteninspektion (hade
tidigare skötts av Fisketillsynsmyndigheten). Den fortlöpande tillsynen skulle skötas av länssty-
relserna.72 Gällande vattenvården under 1940- och 1950-talen kan också nämnas att Fiskeristy-
relsen bildades 1948 tillsammans med 24 länsbaserade fiskerinämnder.73 Dessutom startade 
Vatten- och avloppsbyrån vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen en vattenvårdande verksamhet
1945 och kom att tillsammans med Statens vatteninspektion ansvara för vattenvården.74 En ny 
naturskyddslag antogs 1952, där naturparker och landskapsvård blev nya inslag i lagstift-
ningen.75

I och med 1958 års hälsovårdsstadga (infördes 1960) blev bestämmelserna enhetliga för 
både landskommun och stad, och hälsovårdsnämnder skulle på båda håll se till att nödvändiga
och skäliga åtgärder vidtogs för motverkandet av vatten- och luftförorening, buller och andra 
störningar.76 Kravet var således inte längre lika uttalat att olägenheten skulle vara av sanitär art.
Vidare fick hälsovårdsnämnden nu befogenhet att i enskilda fall förbjuda verksamhet för att på
så sätt förebygga och undanröja olägenheter. Nämnden fick dock inte lägga onödigt tvång på
allmänheten eller göra obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Om kollision uppstod
mellan hälsovårdsnämndens och vattendomstolens avgöranden hade VD företräde enligt vatten-
lagen. Fortfarande var dock vissa anläggningar tillståndspliktiga hos hälsovårdsnämnden enligt 
63 §, vilket innebar att företag kunde omfattas av tillståndsplikt på flera olika håll.77

2.2.5  Mot en samlad miljölagstiftning 
Miljövården upplevde ett genombrott under 1960-talet. Exempelvis tillsattes flera utredningar,
varav flertalet kom fram till att samhället behövde ta ett mer samordnat grepp om miljöfrågorna.
Den allmänna miljödebatten nådde också en helt annan intensitet än tidigare, och allt fler
medvetandegjordes om luft- och vattenutsläppens negativa effekter långt från utsläppspunkten 
och lång tid efter att utsläppen gjordes. Kvicksilverdebatten spelade en central roll i denna 
utveckling, och problemområden och orsakssammanhang knöts ihop på ett nytt sätt. Nu började 
vi också använda oss av begreppet ”miljö” för att sammanfatta kopplingen mellan luft-, vatten-
och naturvårdsfrågor liksom kopplingen mellan människan och naturen.78

En central myndighet för miljöfrågor och ett begynnande engagemang på luftvårdsområdet
År 1963 fattade riksdagen beslut om riktlinjerna för naturvårdsverksamheten och om inrät-
tandet av ett centralt naturvårdsorgan, Statens naturvårdsnämnd. Därmed fick Sverige en första 
central myndighet med ett uttalat ansvar för miljö- och naturvårdsfrågor. Samma år inrättades
också en första central myndighet för administrering och initiering av forskning på luftvårds-
området, Statens luftvårdsnämnd. Under de fyra år luftvårdsnämnden var verksam (uppgick 
1967, liksom Naturvårdsnämnden, i Statens naturvårdsverk) publicerades sju Luftvårdsnämnds-
meddelanden som i någon mån speglar dess verksamhetsinriktning. Under de två första åren 

72 Hydén (1978).
73 Fiskeristyrelsen (idag Fiskeriverket) skulle ansvara för frågor om fiskerinäringen, fritidsfisket och fiskevården,
och bl.a. handlägga ärenden avseende utredningar och yttranden till vattendomstolen rörande inverkan på fisket av
vattenregleringar m.m. (SOU 1947:8, Kap. VIII).
74 Söderberg (1977).
75 Ibid.
76 Sedan 1983 gäller 1982 års hälsoskyddslag.
77 Hydén (1978).
78 Lundgren (1999) och Söderberg (1977).
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utreddes den allmänna luftföroreningssituationen i Sverige,79 bl.a. luftföroreningars verkningar 
på materiel80 samt dess medicinska effekter. Vidare utarbetades rekommendationer i avsikt att 
begränsa luftföroreningarnas hälsovådliga effekter.81 Under 1965 publicerades också en utred-
ning om Cellulosaindustrins luktproblem som Luftvårdsnämndsmeddelande; den var samman-
ställd av civilingenjör K. Andersson vid institutionen för cellulosateknik på Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH). Bakgrunden till utredningen uppgavs vara det ökade allmänna intresset för 
luftvårdande åtgärder samt det faktum att sulfatfabriker allt oftare kommit att anläggas i 
anslutning till tätorter och natursköna områden.82 Under luftvårdsnämndens två sista verksam-
hetsår (1966-67) publicerades meddelanden om koloxid från bilavgaser, om rekommenderade
riktvärden för svaveldioxidhalt i utomhusluft samt om luftvårdande åtgärder vid oljeeldade 
värmecentraler.83 Nämnden utredde under dessa år även utbildningsbehovet inom luftvårdsom-
rådet samt effektiva skorstenshöjder.84 Luftvårdsnämnden arrangerade dessutom ett första nor-
diskt luftvårdssymposium i oktober 1965 på initiativ av Nordforsk.85 Bland de 17 svenskar som
deltog i symposiet var tre verksamma vid Statens institut för folkhälsa och två vid Skogs-
industriernas vattenlaboratorium. Inte någon av de andra svenska organisationer som var repre-
senterade på mötet, t.ex. Statens tekniska forskningsråd och Internationella meteorologiska
institutet, hade fler representanter vid symposiet.86

Statens institut för folkhälsa hade tillkommit genom ett riksdagsbeslut 1938, som en effekt
av statens växande intresse för förebyggande hälsoarbete, och det startade sin verksamhet 1941. 
Arbetet bedrevs i fyra avdelningar: allmän hygien, yrkeshygien, livsmedelshygien och en vita-
minavdelning. En stor del av arbetet utgjordes av laboratorietester. På 1960-talet bedrev institu-
tet forskning och utförde utredningar inom bl.a. den medicinska och medicinsk-sociologiska
sektorn av luftvårdsområdet. Professor Lars Friberg, verksam vid institutet, undersökte exempel-
vis luktbesvär runt sulfatcellulosafabriker med hjälp av bl.a. sociologiska metoder. Han var 
medförfattare till åtminstone tre artiklar i Nordisk hygienisk tidskrift kring detta ämne under åren 
1960 och 1964.87 Institutets uppgifter överfördes så småningom till bl.a. Naturvårdsverket och 
Statens institut för miljömedicin.88

Naturresursutredningen, ny naturvårdslag och Statens naturvårdsverk 
Vad angår det offentliga engagemanget på miljövårdsområdet i övrigt på 1960-talet, utöver 
inrättandet av Naturvårdsnämnden och ett begynnande engagemang på luftvårdsområdet,
tillsattes även 1964 års naturresursutredning. Syftet med denna utredning var dels att kartlägga 
de befintliga resurserna för naturresursforskningen (omfattade i första hand forskning om vatten- 
och luftföroreningar samt om biocider), och dels att utreda hur det statliga stödet till miljövårds-
forskning borde organiseras i framtiden. År 1968 inrättades i enlighet med utredningens förslag
den så kallade Forskningsnämnden, sedermera Miljöforskningsnämnden, med sekretariat i det 

79 Statens luftvårdsnämnd (1964c). 
80 Statens luftvårdsnämnd (1964a). 
81 Statens luftvårdsnämnd (1964b).
82 Utredningen behandlar bl.a. sulfatluktens uppkomst, dess förekomst och dess eliminering (Statens luftvårds-
nämnd, 1965a).
83 Statens luftvårdsnämnd (1966a, 1967a, 1967b).
84 Statens luftvårdsnämnd (1965b).
85 Nordiskt samarbetsorganisation för teknisk-naturvetenskaplig forskning. Nordforsk fanns under perioden 1947-
1987 och återupprättades den 1 januari 2005 (Nationalencyklopedin).
86 Statens luftvårdsnämnd (1965c). 
87 Statens luftvårdsnämnd (1965b) och Friberg (1960a, 1960b, 1964).
88 Janlert (2000).
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nya Statens naturvårdsverk.89 Samma år som naturresursutredningen tillsattes gjordes också
ytterligare förändringar i vattenlagen så till vida att reglerna i 8:e kapitlet angående utsläpp av 
kloakvatten förändrades, och reglerna i 2:a kapitlet i fråga om utnyttjande och skydd av grund-
vattentillgångar skärptes. Ändringarna i andra kapitlet innebar att det i princip blev förbjudet att 
utföra åtgärder som kunde bidra med skada av betydenhet på grundvattentäkt.90 År 1965 ersattes 
vidare 1952 års naturskyddslag av en ny (1964 års) naturvårdslag, genom vilken naturreservat 
för första gången kunde inrättas på såväl statlig som privat mark med följd att dubbelt så stor 
areal avsattes som naturreservat under perioden 1967-1969 mot vad som skyddats under de 
föregående 50 åren.91 År 1965 togs också beslut i riksdagen om att sammanföra Naturvårds-
nämnden, Vatteninspektionen, Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens vatten- och avloppsbyrå och
Luftvårdsnämnden till ett centralt organ, Statens naturvårdsverk. Verket skulle inrättas två år
senare och vara verksamt inom områdena naturvård (innefattade vatten- och luftvård), friluftsliv,
och inom jakt och viltvård. Det ålades bl.a. att: 

arbeta för att verksamheten för naturvård ordnas och utvecklas […] med hänsyn till [bl.a.]
behovet av områden för rekreation och friluftsliv,
[…]
följa utvecklingen beträffande […] arbetsföretag, vilka kan medföra bestående ändring av 
naturförhållandena eller medföra hälsorisker, samt verka för att sådana arbetsföretag
planlägges och utföres med beaktande av deras inverkan på naturen och människors hälsa, 
[…].92

Med den nya organisationen föll det på länsstyrelserna att inrätta särskilda naturvårdssektioner
som skulle svara för utredning, planläggning och tillsyn rörande natur-, vatten- och luftvården. 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna hade i sin tur befogenheter att meddela råd och anvis-
ningar om åtgärder mot förorening. Länsstyrelserna kunde dessutom meddela förelägganden om 
förbud eller åtgärder mot förorening. Naturvårdsverket kunde också föra talan mot förorenare i 
vattendomstolen.93

Naturvårdsverket skulle komma att spela en vital roll i tillståndsprövningen av Värö bruk 
beträffande både de vatten- och luftburna utsläppen. Exempelvis ålades bolaget (SIAB) att 
samråda med verket i samband med vidtagandet av vatten- och luftvårdande åtgärder.94 Natur-
vårdsverket torde dessutom ha inverkat på de teknikval som bolaget gjorde till följd av att det
var ämne för en konflikt om dess förorenande verksamhet, även utöver detta åläggande, inte 
minst genom den samarbetsgrupp som bildades av Statens naturvårdsverk och Svenska 
cellulosa- och pappersbruksföreningen (se nedan) redan 1968 i syfte att förbereda tillämpningen
av miljöskyddslagen. Här deltog nämligen bolagets (SIABs) tekniske direktör, Emil Haeger,
tillsammans med representanter från, utöver andra skogsindustriella företag, både Cellulosa-

89 Söderberg (1977) samt Statens luftvårdsnämnd (1965b).
90 När det gällde ett företags eventuella hotande av grundvattnet var det fortfarande upp till företaget självt att 
avgöra om det hade vidtagit tillräckliga försiktighetsåtgärder i enlighet med den allmänna aktsamhetsregeln i 63 §, 
vattenlagen, vilken löd: ”Vill någon utföra [verksamhet] […], som kan befaras medföra menlig inverkan å grund-
vattentillgång, vare han skyldig att till skydd för grundvattnet vidtaga de anordningar och tåla den begränsning av
verksamheten ävensom i övrigt iakttaga de försiktighetsmått, som skäligen föranledas av omständigheterna.”
Åsidosattes allmän aktsamhet kunde länsstyrelserna fortfarande ingripa med förelägganden (Nytt Juridiskt Arkiv,
Avd. II, 1965, s. 61; Hydén, 1978, s. 310; Darpö, 1994, s. 20f).
91 Söderberg (1977).
92 SFS 1967:444, s. 967f.
93 Hydén (1978) och Darpö (1994).
94 Dom i VD den 11/2 1971, Aktbilaga 516, s. 34 (SIAB angående Värö bruk A89/1964, Västerbygdens vattendom-
stol, Vänersborg).

53



industrins centrallaboratorium (se nedan), Industrins vatten- och luftvård (se nedan), Natur-
vårdsverket, Statens institut för folkhälsan, Ångpanneföreningen (se nedan) och AB Svenska 
fläktfabriken. Samarbetsgruppen hade bl.a. till uppgift att kartlägga vilka åtgärder som kunde
vidtas för att minska skogsindustrins luftföroreningsutsläpp med hjälp av tillgänglig (bästa möj-
liga) teknik. Resultaten av arbetet i gruppen redovisades i rapporten Skogsindustrins luftvårds-
problem (1969).95 Både genom rapporten och genom Emil Haegers delaktighet i samarbets-
gruppen gavs SIAB möjlighet att ta del av värdefull kunskap på luftvårdsområdet.

Den fysiska riksplaneringen 
Under mitten av 1960-talet initierades också den fysiska riksplaneringen (FRP), vilken bl.a. kom
till uttryck i en serie riktlinjer för markanvändning och principer för lokalisering av tung 
miljöstörande industri. Ambitionen från statens sida med FRP var att samordna och integrera
hanteringen av resurs- och miljöaspekter med frågor om olika intressens efterfrågan på de
fysiska resurserna, främst vatten och mark, runt om i landet. Med FRP:s ikraftträdande 1973 
utökades den statliga interventionen i markanvändningen. Bakgrunden till FRP förstås 
emellertid bättre som en politisk nödvändighet påkallad av planeringsproblem än som en strävan 
hos statsmakten att centralisera markanvändningsbeslut. Den politiska nödvändigheten bestod 
inte minst av det växande allmänna miljömedvetande som gjorde sig gällande i samband med
1960-talets konflikter kring lokalisering av tung miljöstörande industri, inte minst den om Värö 
bruk, samt av uppenbara brister i kommunernas fysiska översiktsplanering och Regeringens
bristande formella möjligheter att ta ställning i dessa frågor. Regeringen behövde en arena att 
hantera motstående intressen på och dessutom i ett så tidigt skede som möjligt i företagens
planeringsprocess. Tidigt under förarbetena till FRP lanserades koncentrationsprincipen och 
resursperspektivet. Principen om koncentrering av industrier med besvärande omgivnings-
påverkan tillämpades i själva verket första gången i samband med att Regeringen försvarade 
dess beslut att fastställa stadsplanen för Väröhalvön 1968, vilken möjliggjorde etableringen av
Värö bruk och Ringhals kärnkraftverk. Beträffande resursproblemet innebar det att verksam-
heter som behövde tillgång till en unik resurs lokaliserades till den plats där denna resurs finns.96

I den statliga offentliga utredningen, Hushållning med mark och vatten (1971) (och som 
resulterade i ett riksdagsbeslut 1972) anges det centrala syftet med den fysiska riksplaneringen 
vara att klarlägga vilka mark- och vattenresurser inom Sverige som var av riksintresse.97

Behovet av en sådan kartläggning uppges i utredningen ha vuxit fram sedan anspråken på 
exploatering av mark och vatten kommit att riktas mot särskilt eftertraktade tillgångar, och
sedan det framgått att planeringen av markanvändning och fysisk miljö inte längre kan betraktas
som en lokal angelägenhet. Det konstateras vidare att det är människors ökade fritid och således 
även efterfrågan på välbelägen mark för fritidsbebyggelse och friluftsliv som under senare år 
bidragit till att exploateringarna ibland kommit att få påtagliga konsekvenser.98

Utöver att riksdagsbeslutet kring FRP år 1972 bidrog till att generella riktlinjer fastslogs
för den fysiska planeringen och tillståndsgivningen inom vissa landsdelar samt med hänsyn till 
naturvård, friluftsliv, jordbruk etc., bidrog beslutet också till att vissa ändringar gjordes i 
byggnadslagen. Exempelvis kompletterades Byggnadslagen med § 136a, vilken gav Regeringen 
rätt att pröva lokaliseringen av tung miljöstörande industri.99

95 Statens naturvårdsverk (1969).
96 Forsberg (1993).
97 SOU 1971:75.
98 SOU 1971:75, s. 21f.
99 Forsberg (1993).
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Mot en samlad miljölagstiftning
År 1963 fick utredningen Immissionssakkunniga i uppdrag av riksdagen att utarbeta lagförslag 
om förhandsprövning och koncession samt att utreda de organisatoriska förutsättningarna för en 
rationell prövning av immissionsärenden. Immissionsproblemet betraktades nu till fullo som ett 
samhällsintresse och inte längre som en angelägenhet mellan enskilda, vilket ju grannelagsrätten
varit baserad på. Till följd av uppdraget sände utredningen betänkandet Luftföroreningar, buller
och andra immissioner100 ut på remiss under 1966, vilket bl.a. innehöll ett förslag till immis-
sionslag och lag om tillsyn till skydd mot vattenförorening, luftförorening, buller etc. Vad gällde 
samordningen mellan olika lagstiftningskomplex i syfte att få en samlad rättslig reglering av 
centrala miljöfrågor ville emellertid flera remissinstanser gå längre än de sakkunniga. I fallet 
med skyddet mot vattenförorening hade exempelvis de sakkunniga föreslagit att detta alltjämt
skulle skötas av vattendomstolarna enligt vattenlagen. De olika remissinstansernas förslag (bl.a.
Naturvårdsverkets) bearbetades av jordbruksdepartementet och resulterade så småningom i en
proposition om införandet av en ny miljöskyddslag, vilken kom att träda i kraft den 1 juli 
1969.101

2.2.6 Miljöskyddslagen
Miljöskyddslagen utgjorde Sveriges första samlade lagstiftning för regleringen av vatten- och
luftburna utsläpp, buller och annan störande verksamhet. Lagen stipulerade vägledande princi-
per för industriell aktivitet och kungjorde att miljöfarlig verksamhet skulle förhindras om det var 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, vilket i sin tur skulle avgöras genom avvägning mellan:

å ena sidan beskaffenheten av område som kan bli utsatt för störning och betydelsen av stör-
ningens verkningar, å andra sidan nyttan av verksamheten samt kostnaden för skyddsåtgärd
och den ekonomiska verkan i övrigt av försiktighetsmått som kommer i fråga.102

Miljöskyddslagen fungerade efter principen att varje fall skulle bedömas för sig utifrån dess 
specifika omständigheter, och den bidrog till införandet av ett omfattande system för tillstånds-
prövning inför ny- eller ombyggnad av miljöstörande industriell och annan verksamhet. Till-
ståndsprövningen skulle ske vid det nybildade centrala organet Koncessionsnämnden för 
miljöskydd (tillsynen skulle skötas av Naturvårdsverket respektive länsstyrelserna), och vid 
tillståndsprövningen skulle valet av lämpligaste plats (lokaliseringen) utgöra det första bedöm-
ningsmomentet. Till skillnad mot i vattenlagen omfattade lokaliseringsregeln i miljöskyddslagen
både kloak- och avloppsvatten, samt bröts lokaliseringsregeln ut från resterande försiktighets-
mått till egen paragraf, 4 §.103 Efter bedömning av lämpligaste lokalisering skulle omfattningen
av skyddsåtgärder bedömas utifrån vad som var ”tekniskt möjligt” (med beaktande av såväl
allmänna som enskilda intressen).104 I koncessionsnämnden skulle av denna anledning finnas 
ledamöter med både sakkunskap och erfarenhet i tekniska frågor, erfarenhet från industriell och 
kommunal verksamhet, samt erfarenhet från frågor som faller inom Naturvårdsverkets verksam-
hetsområde.105

Miljöskyddslagens 6 § speglade i sin tur den moderna miljövården tydligt så till vida att 
den utgjorde en omarbetad variant av 8:32 (8 kap., 32 §) i vattenlagen om Konungens 

100 SOU 1966:65.
101 Proposition 1969:28.
102 SFS 1969: nr 387; § 5. 
103 SFS 1969: nr 387; § 4. 
104 SFS 1969: nr 387; § 5. 
105 SFS 1969: nr 387; §§ 9, 11 och 38.
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tillståndsrätt i fråga om verksamheter som befarades föranleda olägenhet av väsentlig betydelse
för allmänna intressen. När det i vattenlagen stipulerades att: 

Kan […] förorening […] medföra att fiskerinäring av större betydenhet lider väsentligt för-
fång eller att eljest allmänna intressen i avsevärd mån försämras […].106

Kungjordes det i miljöskyddslagens 6 § att:

Innebär den befarade olägenheten att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden
väsentligt försämrade eller att betydande förlust från naturvårdssynpunkt uppkommer eller
att liknande allmänt intresse skadas avsevärt […]. 107

Vidare jämställdes i Miljöskyddslagens Övergångsbestämmelser tillstånd givet i vattendomstol
med ett givet enligt miljöskyddslagen, vilket i praktiken innebar att äldre verksamheter blev helt 
likställda med dem som erhöll nya tillstånd och således exempelvis kunde förbjudas av kon-
cessionsnämnden om villkoren i tillståndsbeslutet åsidosattes.108 Miljöfarlig verksamhet kunde 
för övrigt söka dispens från tillståndsplikten hos länsstyrelse eller Naturvårdsverket, där dis-
pensprövningen fungerade som en förenklad tillståndsprövning (enligt miljöskyddslagen) men
där dispensen inte hade rättskraft. Rättskraft fanns annars i tillstånden enligt såväl vattenlagen
som miljöskyddslagen och innebar att tillsynsmyndigheter inte kunde förelägga direkt om
ytterligare krav utan var hänvisade till att begära omprövning av tillstånd eller villkor (var 
komplicerat och skedde sällan). Om företaget inte hade denna formella trygghet kunde däremot
tillsynsmyndigheter och enskilda sakägare agera rättsligt för att få till skärpningar av villko-
ren.109

Samtidigt med inrättandet av miljöskyddslagen vidtogs vissa finanspolitiska åtgärder för 
att underlätta för äldre anläggningar att investera i reningsteknik. Exempelvis infördes förbätt-
rade skatterättsliga avdragsmöjligheter för sådana investeringar, och statsbidrag till luft- och
vattenvårdande åtgärder inom industrin introducerades.110

2.2.7  Sammanfattning – den miljöpolitiska bakgrunden till Örebro- och Värökonflikterna 
Den industriella föroreningen upplevdes på sina håll som ett problem redan vid sekelskiftet 
1900, inte minst gällde det massaindustrins förorening. Debatten dominerades av medicinare,
och föroreningen betraktades i allmänhet som ett hälso- och hygienproblem. Vidare rörde 
debatten främst vattenförorening, och den lagstiftning som fanns – och som åberopades – på 
området utgjordes framförallt av 1874 års hälsovårdsstadga och 1880 års vattenrättsförordning. 
Vad gällde immissioner, dit i första hand luftföroreningar och buller brukar räknas, nyttjades
dessutom den så kallade grannelagsrätten, en civilrättslig domstolspraxis utan egentligt stöd i 
skriven rätt, genom vilken granne till störande verksamhet kunde gå till domstol och få 
skadestånd för, eller driva igenom ett förbud av verksamheten.

Den miljörättsliga bakgrunden till Örebrokonflikten kan således sammanfattas i ett par 
punkter. För det första, den ”miljörätt” som de klagande i konflikten kunde stödja sina klagomål
på var dels ett vagt förbud mot fast avfall som kunde orsaka olägenhet i vattendrag och dels en 

106 SOU 1939:40, s. 14.
107 SFS 1969: nr 387; § 6. 
108 SFS 1969: Övergångsbestämmelser.
109 Rättsläget är i grunden detsamma enligt Miljöbalken (E-post korrespondens med Gabriel Michanek, professor i
miljö- och naturresursrätt, Luleå tekniska universitet, den 1/9 2005).
110 Darpö (1994).
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hälsovårdsstadga som möjliggjorde för hälsovårdsnämnder och kommunalnämnder att vidta 
åtgärder mot näringars verksamheter, om de kunde bevisas hälsovådliga för omgivningen.
Samtidens vaga kunskaper om föroreningar och dessas avhjälpande speglas inte minst i den 
knapphändiga lagstiftningen. Den begränsade sakkunskapen inom de myndigheter, t.ex. hälso-
vårdsnämnderna, som skulle verkställa lagstiftningen gjorde inte heller saken bättre med tanke 
på hur stor betydelse själva tillämpningen får när det gäller så generella och vaga förordningar 
som det var frågan om här. För det andra, det pågick dessutom en samtida riksdagsdebatt om
förorening och om lagstiftning mot förorening, där just massaindustrins förorening stod i fokus, 
en faktor som sannolikt inte var obetydlig för konfliktens förlopp och utfall.

Även under den senare perioden i miljörättens historia som studeras här, 1960-talet,
dominerades den offentligrättsliga lagstiftningen av regleringar kring vattenförorening snarare 
än kring luftförorening och andra immissioner. Trots det är den miljörättsliga situationen till 
stora delar en annan under Värökonflikten än under Örebrokonflikten. Huvuddelen av Värö-
konflikten utspelas t ex. i en vattendomstol, vilken inrättades i samband med 1918 års vattenlag. 
Det hade emellertid varit först i samband med 1942 års vattenlag som vattenföroreningsfrågan 
på allvar hade börjat behandlats och det införts koncessionssystem och förprövningstvång (sul-
fatcellulosafabriker hade dock haft anmälningsplikt till Fisketillsynsmyndighet och hälsovårds-
nämnder redan före 1942 års vattenlag). Med 1918 års vattenlag hade framförallt den lukrativa 
vattenrätten reglerats, men med 1942 års vattenlag hade vattendomsstolar börjat kunna ålägga
företag skäliga åtgärder mot industriellt avloppsvatten som kunde orsaka mer än små olägen-
heter (enligt en avvägning mellan företagets kostnader för skyddsåtgärder och skador på motstå-
ende intressen). Tillståndsprövningen av Väröanläggningen skedde således enligt vattenlagen, 
genom vilken både vattenbortledningen/-regleringen och det vattenburna utsläppet prövades. 

Vad gäller luftförorening och andra immissioner existerade rättslig reglering långt fram på 
1900-talet endast i form av hälsovårdsstadgan, där störningen i allmänhet var tvungen att vara av 
särskilt kvalificerad art, såsom hälsovådlig, samt genom grannelagsrätt (domstolspraxis). Med 
det allmänt växande intresset för den moderna miljövården på 1960-talet växte dock också 
intresset för luftvården, och en statlig luftvårdsnämnd inrättades 1963 med uppgift att bedriva 
forskning på området. Nämndens tidiga satsning på cellulosaindustrins luftföroreningsproblem
speglar hur denna industri fortfarande på 1960-talet upplevdes som en av de värsta industriella
förorenarna. År 1967 bildades dessutom Naturvårdsverket med syfte att bl.a. verka inom områ-
den som vatten- och luftvård. Det var dock först i och med miljöskyddslagens ikraftträdande
1969 som vi fick en samlad miljölagstiftning i form av miljöskyddslagen, där vatten- och luft-
föroreningen jämställdes, och där immissionsaspekten inbegreps på allvar vid tillståndsprövning
av miljöstörande industriell verksamhet. Även om miljöskyddslagen inte introducerades förrän
under Värökonfliktens sista år, kom det växande intresse för luftvård som speglade hela 1960-
talets offentliga miljödebatt att inverka på konflikten ända från dess start 1964. Likaså präglades 
Värökonflikten av samma grundläggande konflikt om naturresurserna som den fysiska riks-
planeringen emanerade ur.

Sammanfattningsvis måste de miljöpolitiska bakgrunderna till respektive konflikt trots allt
sägas ha varit mer lika än olika. Regleringen av den industriella vattenföroreningen må ha varit 
mer effektiv på 1960-talet; samma sak kan dock egentligen inte sägas om regleringen av luftför-
oreningen, vilken under större delen av 1960-talet inte var särskilt annorlunda eller effektivare 
än vad den var vid sekelskiftet 1900. I de båda konflikterna spelar dock luftföroreningsfrågan en 
huvudroll och i samtida offentliga debatt uppmärksammas också bristerna i regleringen av den 
industriella luftföroreningen.
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2.3 Miljöforskning inom den svenska pappers- och massaindustrin – från 
sekelskiftets luktkommitté till 60-talets laboratorier och forskningsinstitut

Skogsindustrin har vid en första återblick inte varit särskilt forskningsintensiv i jämförelse med
många andra industrier. Faktum är emellertid att skogsindustrin har en imponerande tradition 
gällande organiserad forskning kring industrins miljöeffekter, och då framförallt kring pappers-
och massaproduktionens förorenade utsläpp. Redan 1908 organiserades branschen i syfte att 
försöka lösa sulfatmassaproduktionens luktproblem, och när Institutet för vatten- och luftvårds-
forskning (IVL) startade sin verksamhet 1965, var skogsindustrin den industri i Sverige som 
kommit överlägset längst i fråga om forskning kring hanteringen av framförallt dess vattenburna
avfall. De senaste två decennierna har branschen ofta gjort ansträngningar utöver vad lagen 
kräver i syfte att minska de giftiga utsläppen ytterligare, vilket bl.a. resulterat i en fortsatt reduk-
tion av utsläppen trots ökad produktion.111 Tabell 2.2 bidrar med en översikt av de centrala
organisationer och institut vars verksamheter diskuteras i mer detalj i detta avsnitt.

Tabell 2.2: Centrala forskningsorganisationer etc. inom svensk pappersmassaindustri, 1890-1975 

Organisation/institut 1890----------------------------------------------------------------1975

Kungliga tekniska högskolan (KTH) 1890-1913 (Klason)     1931-(Institutionen för cellulosateknik)--

Svenska Pappers- och Cellulosa-
ingenjörsföreningen (SPCI)

1908-----------------------------------------------------------------

Pappersmassekontoret   1918-1922
Sodacellulosakommittén  1908-1910 (?)
Svenska Träforskningsinstitutet (STFI)   1945------------------------------------
Cellulosaindustrins centrallaboratorium 1936--------------------------(uppgår 1968/69 i STFI)
Vattenföroreningskommittén (1937-)1945-1953/54 (delas upp i SIV och SVSK)
Skogsindustriernas vattenskyddskom-
mitté (SVSK) 

1953/54-1963 (ombildas till SSVL) 

Skogsindustriernas vattenlaboratorium
(SIV)

1953/54--------------1964

Stiftelsen skogsindustriernas vatten- och 
luftvårdsforskning (SSVL) 

 1963---------------

Institutet för vatten- och luftvårdsforsk-
ning (IVL) 

   1965-------------

Industrins vatten- och luftvård AB 
(IVLAB)

   1965-------------

Ångpanneföreningen (ÅF)     1895--------------------------------------------------------------------

Detta avsnitt bidrar med en bakgrund över branschens forskningsaktiviteter, vilka är rele-
vanta för att kunna analysera de föroreningsreducerande teknikval som ligger i fokus för denna
studie. I inledningskapitlet fastslogs att teknikval i hög grad handlar om sökandet efter tekniska 
kunskaper som kan omvandlas till en given investering och/eller åtgärd. Där betonades också att 
det mest rationella för ett företag som söker information om ny teknik torde vara att söka denna 
information inom den egna branschen. Utifrån detta perspektiv blir översikten nedan över bl.a. 
forskningsorganisationer/institutioner ett viktigt inslag i denna bakgrundsteckning. För att den 

111 Om branschens ansträngningar inom miljöområdet under 1980- och 1990-talen, se exempelvis Brännlund m.fl.
(1996) samt Brännlund och Kriström (1997). Lundgren (2003) menar att de ambitiösa ansträngningarna för att
minska industrins miljöpåverkan kan spegla företagens vilja att skapa ”grön goodwill”.

58



”miljövårdande” forskningen inte skall tas ur sitt sammanhang, berör översikten även andra 
forskningsorganisationer inom branschen. 

2.3.1  Svensk forskning kring pappersmassatillverkning fram till 1970 
Ser vi till perioden fram till och med 1900-talets första decennium, finner vi att den svenska 
massabranschen i hög grad karakteriserades av experimentering och hemlighetsmakeri. Forsk-
ning och laboratoriearbete bedrevs i mycket begränsad omfattning.112 Här utgjorde emellertid
Peter Klason (1848-1937), professor i kemi och kemisk teknologi vid KTH 1890-1913 och 
senare lärare i organisk och teknisk kemi vid Skogshögskolan, ett viktigt undantag. Klason be-
drev nämligen omfattande undersökningar rörande vedens sammansättning vid KTH under åren 
kring sekelskiftet, och kom att knytas till i stort sett all forskning som var kopplad till träkemin
och cellulosateknologin i förkrigstidens Sverige. Träkemin och dess industriella utnyttjande var 
Klasons stora intresse, och ett statsunderstött forskningsprojekt under hans egen ledning om ett 
mer ekonomiskt användande av virkestillgångarna, kom att resultera i en serie om fem volymer,
Kemiskttekniska undersökningar rörande Sveriges industriellt viktigaste träslag.113 De tre första 
volymerna i serien har en prägel av teknisk handbok i träkemi, under det att de två sista är präg-
lade av det intresse för ligninkemiska undersökningar som Klason utvecklade under sina 40 sista 
verksamma år. Då det inte fanns någon cellulosaingenjörsutbildning i Sverige i början av 1900-
talet fick Klasons intresse för träkemi en stor betydelse för den kemiskt tekniska utvecklingen i 
branschen.114

Ett organiserat ekonomiskt samarbete startade under 1890-talet mellan både trämasse-
fabrikanter, cellulosafabrikanter och pappersfabrikanter genom bildandet av Trämasseföre-
ningen, Cellulosaföreningen respektive Pappersbruksföreningen, vilkas främsta syfte var att 
tillvarata intressen beträffande prisbildning, försäljning, överproduktion etc. I samband med att 
dessa föreningar sammankallade till sammanträden, hölls under åren kring sekelskiftet 1900 
ibland tekniska och vetenskapliga föredrag om grundläggande processteknik, nya maskiner etc. 
Detta bidrog till att viss teknisk kunskap kunde spridas inom branschen redan vid sekelskiftet, 
trots att varje fabrik fortfarande tenderade hållas sluten för främlingar.115 Det var emellertid först 
år 1908, i samband med bildandet av Svenska pappers- och cellulosaingeniörsföreningen
(SPCI), som det organiserades ett samarbete inom branschen med det uttalade syftet att främja
teknisk utveckling. Föreningen är fortfarande verksam och har idag knappt 3 000 medlemmar.116

Bildandet av SPCI speglar hur det några år in på 1900-talet hunnit växa fram en vilja till
branschsamarbete i cellulosatekniska frågor, och i samband med att föreningen bildades kom 
branschen att präglas av en mer vetenskaplig prägel. Utbildade tekniker började i allt större 
omfattning att ligga bakom förbättringar i tillverkningen, inte minst vad gällde utvinnandet av 
biprodukter och åtgärder för förbättrad värmeekonomi.117 Vid de flesta större massafabriker
inrättades också driftslaboratorier i början av 1900-talet. Det som brukar anses utgöra det första 

112 Om massaindustrins forsknings och utvecklingsaktiviteter under tidigt 1900-tal, se Bosaeus (1949), Svenska
Pappersbruksföreningen (1948), samt Sundin (1981). Beträffande branschens hemlighetsmakeri bekräftar professor
emeritus i skogsteknik (KTH), Börje Steenberg, att fabrikshemligheter, genom att exempelvis inte patentera nya
uppfinningar, inte varit ovanliga inom branschen även långt senare (E-post korrespondens den 16/12 2004).
113 Klason (1909-1930).
114 Informationen om Klason bygger till stor del på Sundin (1981). Om Klason, se också Kullgren (1937),
Nauckhoff (1953) och Klason (1910).
115 Svenska Pappersbruksföreningen (1948).
116 Idag är SPCIs styrelse uppdelad på fyra sektioner: massa, papper, forskning; samt en sektion för regional
verksamhet (information från www.spci.se den 8 juni 2005). Se också Sundblad (1948).
117 Rydberg (1990).
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permanenta laboratoriet med uppgifter utöver den enklaste driftskontrollen uppfördes vid Stora 
Kopparbergs första massafabrik i Skutskär 1903. Där genomfördes flera betydelsefulla cellulo-
satekniska utvecklingsprojekt. Bland annat utarbetades här det så kallade Rinmans-förfarandet
under perioden 1909-1914. Denna metod gick ut på att genom torrdestillering av lutar från soda-
cellulosaframställning, bättre försöka tillvarata biprodukter. Rinmansförfarandet blev mycket
uppmärksammat, inte minst därför att sodaprocessen var luktfri, och problemen med lukten från 
sulfatprocesser var högst aktuella vid den här tiden. Kunde man göra sodacellulosaprocessen 
lika konkurrenskraftig som sulfatprocessen skulle luktproblemet försvinna. Rinmansförfarandet
bidrog dock aldrig till att återuppliva branschens ekonomiska intresse för sodacellulosafram-
ställning.118

Först 1918 bildades en första gemensam forskningsinstitution för pappersmassaindustrin,
det så kallade Pappersmassekontoret. Tanken om en gemensam organiserad forskning hade 
emellertid funnits inom branschen alltsedan 1900-talets första år. Kontoret skulle bl.a. testa 
maskiner, förbättra äldre och utveckla nya produktionsmetoder, utveckla tillgodogörandet av 
virke samt utveckla konsultverksamhet. Då kontoret var en ideell förening tvingades det dock 
upphöra redan 1922 till följd av det tidiga 1920-talets svåra ekonomiska situation, inte minst
inom massaindustrin.119

Viss statsunderstödd organiserad forskning i träkemi pågick redan så tidigt som 1906, till
följd av att verksamheten vid det kolningstekniska laboratoriet vid Materialprovningsanstalten
startade detta år. Vissa av laboratoriets studier kom att behandla förhållanden inom massa-
industrin även om dess huvudsakliga uppgift var att verkställa undersökningar på träkolnings-
området.120 Kolningslaboratoriet hade uppstått efter en debatt i bl.a. riksdagen gällande ett mer
rationellt utnyttjande av de svenska virkestillgångarna, vilket ju berörde både massatillverkning
och träkolning. Denna debatt resulterade också i det ovan nämnda statsunderstödda forsknings-
projektet om vedens sammansättning under Peter Klasons ledning.121

Som nämnts ovan fokuserades de forskningssträvanden som fanns inom pappers- och 
massaindustrin under 1900-talets början till stor del kring utvinnandet av biprodukter. Denna 
fokusering motiverades av samtida debatter om Sveriges begränsade virkestillgång samt av 
branschens förorening av vatten och luft.122 Branschens syn på virkestillgången och på 
utvinnandet av biprodukter speglas bl.a. i ett utlåtande av ingenjör J. Westergren, verksam vid 
Lessebo pappersbruk, under 1911 års kemistmöte.

[D]en begränsade tillgången på råmaterial […] [ställer] cellulosaindustrien inför nödvändig-
heten af att genom en rationellare teknik, genom framställning af högvärdig kvalitetsvara 
samt icke minst genom tillvaratagandet af biprodukter söka utvinna större värde af landets 
begränsade virkesproduktion.123

I sammanhang där branschens förorening diskuterades i början av 1900-talet (framförallt disku-
terades utsläppen av sulfitlut och fiber i recipienten samt sulfatlukten), pekade tekniker inom
branschen på möjligheterna att göra avfallshanteringen till något företagsekonomiskt försvar-

118 Bosaeus (1949).
119 Sundin (1981).
120 Bland annat undersöktes 1907 kokerikondensat från sulfatfabriker av laboratoriets föreståndare Hilding Berg-
ström (Sundin, 1981).
121 Sundin (1981).
122 I de fall då avfallet kan användas för framställandet av restprodukter resulterar det oftast i minskade utsläpp till 
luft och vatten.
123 Westergren (1912), s. 21.
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bart. Bland annat producerades sulfitsprit (utvinns ur sulfitlut) i Skutskär redan 1910.124 Även 
terpentinolja togs till vara.125 Sammanfattningsvis kan den samtida debatten om virkestillgången 
och massaindustrins föroreningsproblem sägas ha bidragit till en närmare koppling mellan
massaindustrin och vetenskapen, inte minst genom att det ökade intresset i avfallsprodukterna 
framtvingade en större inblick i produktionens kemiska processer.126

Länge fanns ingen fullgod utbildningsväg inom Sverige för blivande ingenjörer inom
pappers- och massaindustrin, men 1931 invigdes en institution för cellulosateknik och träkemi
vid KTH. Professuren innehades av Erik Hägglund och hans arvode betalades av staten under 
det att byggnaden där han verkade betalades av Cellulosaföreningen, Trämasseföreningen,
Pappersbruksföreningen samt av enskilda intressenter. De nya lokalerna inrymde också centrala 
laboratorier som skulle behandla de tre industrigrenarnas (cellulosa, trä och papper) aktuella 
problem samt följa utvecklingen inom internationell forskning. Cellulosaindustrins centrallabo-
ratorium var först med att vara i drift 1936. Under decennierna som följde arbetade man här bl.a.
med frågeställningar kring ett bättre massautbyte, och man deltog i försök ute i fabrikerna. 
Under mitten av 1960-talet arbetade ett 70-tal personer på laboratoriet.127

Under 1920-, 1930-, och 1940-talen byggdes också kontrollaboratorierna vid flera 
pappers- och massaföretag ut till fullvärdiga forskningsinstitutioner, såsom Uddeholmsbolaget,
Billerud och Bergvik. Skutskär samt Mo och Domsjö AB var ännu tidigare ute. På dessa före-
tagsbaserade forskningsinstitutioner utvecklades såväl nya produkter (t.ex. silkescellulosa, såpa
och tvål) som nya driftsprocesser.128

I mitten av 1940-talet startade verksamheten vid den första centrala organisationen för 
skogsproduktforskning, Svenska Träforskningsinstitutet (STFI), efter ett avtal mellan staten och 
industrin.129 STFI skulle bedriva teknisk-vetenskaplig forskning i nära samarbete med KTH om
skogens produkter samt utarbeta metoder för produkternas rationella förädling och utnyttjan-
de.130 Inom institutets träkemiska avdelning undersöktes under 1940-, 1950-, och 1960-talen
bl.a. vedbeståndsdelarnas reaktioner vid massaframställning och blekning samt utarbetades nya 
analys- och provningsmetoder.131 Från och med 1970-talet inriktades verksamheten vid STFI
allt mer på resursutnyttjande av ved- och energiråvaran, men även på bl.a. utvecklandet av nya 
system för processtyrning samt på miljövänligare blekning.132 Åtminstone från och med 1960-
talet bedrevs också forskning av betydelse för pappers- och massaindustrin vid universiteten i 
Lund och Uppsala.133 På STFI och på de olika centrallaboratorierna sysselsattes för övrigt under 
1960-talet totalt omkring 270 personer.134

124 Bosaeus (1949) och Westergren (1912). Heltäckande beskrivningar av sulfitspritens produktionstekniska utveck-
ling, samt utvecklingens konsekvenser ur ett samhällspolitiskt perspektiv, finns i Sundin (1981) samt i Lundgren
(1974).
125 Bosaeus (1949).
126 Detta antyder även ingenjör Westergren under sitt föredrag vid 1911 års kemistmöte då han säger att: ”[m]öjli-
gen hade luktfrågan det goda med sig att den föranledde ett närmare studium af de kemiska processerna vid sulfat-
kokningen,” (Westergren, 1912, s. 22).
127 Rydberg (1990).
128 Rydberg (1990), s. 66ff.
129 Idag benämns institutet STFI-Packforsk.
130 Institutet skulle också medverka till utbildningen av tekniker och forskare inom området (Rydberg, 1990).
131 Institutet bestod av fem avdelningar: träkemi, träteknik, pappersteknik, en allmän analysavdelning, samt en
avdelning för mikrobiologi och biokemi (Rydberg, 1990).
132 Rydberg (1990).
133 Bland annat bedrevs träkemisk forskning vid professor The Svedbergs institution för kärnkemi i Uppsala (Ryd-
berg, 1990).
134 Rydberg (1990).
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2.3.2  Forskning kring pappers- och massaindustrins föroreningsproblem fram till 1970
Skogsindustrin sökte förhållandevis tidigt finna tekniska lösningar på sina luft- och vatten-
föroreningsproblem och var tidigt dominerande inom svensk industri i fråga om sådana sats-
ningar.135 En viktig förklaring till detta är att pappers- och massaindustrin under hela 1900-talet i 
den offentliga föroreningsdebatten betraktades som en av de värsta industriella förorenarna.

Sodacellulosakommittén
Under våren 1908 startades sannolikt det första tekniska samarbetet inom cellulosabranschen 
med anledning av dess föroreningsproblem. Samarbetet inleddes med att ingenjör Alvar Münt-
zing, redaktör för Svensk Papperstidning, och Svenska cellulosaföreningen tog initiativ till ett
möte mellan cellulosatillverkare efter det att föroreningsdebatten samma år blossat upp på nytt i 
riksdagen, och i vilken just sulfatfabrikernas lukt stod i fokus. Mötet hölls i Järnkontorets loka-
ler i Stockholm den 15-17 februari 1908. Fem pappersbruk med sulfatcellulosatillverkning
(däribland Örebro Pappersbruk) samt åtta sulfatcellulosafabriker var representerade. Även Klas 
Sondén, medlem av DLK (se avsnitt 2.2.1) och dessutom sakkunnig i Örebrokonflikten, var 
närvarande. Müntzing inledde mötet med att beklaga ”den agitation” som startats av kommuner
kring Wifstavarf mot igångsättandet av bolagets nybyggda sulfatfabrik, något som lett till ”ofta 
oriktiga och insinuanta” rubriker i dagspressen med ”uttryck ägnade att starta en fientlig opi-
nion” mot sulfatindustrin bland den stora svenska allmänheten. Müntzing framhöll därpå de 
kollektiva incitament som fanns för ett branschsamarbete, hur föroreningsproblemen och då
framförallt luktproblemet, utgjorde ett hot mot hela branschens fortsatta expansion. Müntzing
föreslog en förening i ansträngningar och omkostnader mellan samtliga sulfatcellulosatillver-
kare ”för att få frågan på bästa möjliga sätt vetenskapligt och tekniskt utredd.”136 Han föreslog
att en kommitté skulle tillsättas med uppgift att bevaka industrins intressen och att ansvara för 
frågans fortsatta behandling. 

Genom arkiverade handlingar från Svenska pappersbruksföreningen vet vi att ytterligare 
ett möte hölls i frågan den 8 maj 1908,137 vilket Örebro Pappersbruks styrelseledamot, konsul 
Johan Ekman, sammankallat till i egenskap av ordförande för Svenska pappersbruksföreningens
sektion för cellulosapapper. Även detta möte syftade till att ”godvilligt och gemensamt” finna 
åtgärder som bidrog till borttagandet av de olägenheter som uppstod vid sulfatcellulosa-
tillverkning.138 Fjorton av nitton sulfatcellulosatillverkare var representerade vid detta möte och 
Klas Sondén var med även denna gång.139 Utöver att olika förslag på tekniska åtgärder 
diskuterades under mötet, utsågs en kommitté på fem personer med uppgift att insamla och
bearbeta material till frågans (möjligheterna att minska olägenheterna) utredning samt utföra
nödvändiga försök.140 Kommittén, vilken fick namnet Sodacellulosakommittén,141 skulle dess-
utom hålla kontinuerlig kontakt med DLK.142

135 Detta påstående stärks bl.a. av det faktum att skogsindustrin intog en så dominerande ställning i Institutet för
vatten- och luftvårdsforsknings verksamhet (se nedan i huvudtexten).
136 Müntzing (1908) och Söderholm (2001).
137 Mötet omnämns även i Svensk Papperstidning (1908d).
138 Protokoll från Örebro Pappersbruks styrelsemöte den 14/5 1908 (Samhall Dala).
139 Bilaga 1, Klason – KTH 13/11 1909 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
140 Till medlemmar i kommittén utsågs professor P. Klason, disponent K. Sundblad, ingenjörerna H. Lundberg, S. 
Sandberg och N. A. Sjöstedt. Till sekreterare utsågs A. Müntzing (Svensk Papperstidning, 1908d).
141 Beträffande benämningen Sodacellulosakommittén, var det fortfarande vanligt att benämna sulfatmetoden för
sodametoden. Somliga ansåg att benämningen sodametoden med fördel kunde användas då det bl.a. minskade ris-
ken för förväxling av sulfat- och sulfitmetoden (se bl.a. Müntzing, 1910).
142 Svensk Papperstidning (1908d).
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Under perioden 1908-1909 hade Sodacellulosakommittén sammanlagt fem sammanträden.
Kommitténs verksamhet rörde framförallt branschens luktproblem men även till viss del vatten-
föroreningsproblemet. Verksamheten finansierades med en avgift från så småningom samman-
lagt 19 betalande medlemmar, dvs. samtliga sulfatcellulosatillverkare i Sverige (tio pappersbruk
med sulfatcellulosaproduktion och nio sulfatcellulosafabriker).143 Kommittén uppmanade tidigt
sina medlemmar att skicka in upplysningar i syfte att underlätta kommitténs arbete.144 Det är 
oklart vad som hände med Sodacellulosakommittén efter januari 1910. Mycket tyder emellertid
på att kommitténs verksamhet upphörde efter bara några få år.145 Oberoende av hur länge kom-
mittén var verksam, var det i sig anmärkningsvärt att samtliga företag slöt upp så enhetligt och
började samarbetade tekniskt i föroreningsfrågor, inte minst därför att det handlade om en 
bransch som fram till dess präglats av ett djupt rotat hemlighetsmakeri.

Vattenföroreningskommittén och Skogsindustriernas vattenlaboratorium
Under mellankrigstiden var varken staten eller industrin speciellt engagerade i föroreningspro-
blemet, vilket kan förklaras av 1920- och 1930-talens skarpa konjunktursvängningar och skogs-
industrins konkurrensutsatta läge under denna period. År 1937 tillsattes dock en kommitté på 
uppdrag av Svenska pappersbruksföreningen i syfte att utreda vad pappersindustrin kunde göra 
för att minska sin förorening av vattendrag, och därtill sammanhängande problem. Det är inte 
irrelevant i sammanhanget att produktionen av papper hade ökat avsevärt under 1920- och 1930-
talen, från ca 200 000 till 800 000 årston, naturligtvis med en kraftigt ökad belastning på
svenska vattendrag som följd.146  Efter några år bad kommittén om större resurser för att kunna 
utveckla verksamheten, och föreslog att viss hjälp torde kunna erhållas dels från pappersbrukens
blivande centrallaboratorium och dels från Cellulosaindustrins centrallaboratorium. Ännu några 
år senare (1945) kom en sådan utökad vattenvårdande verksamhet till stånd inom pappers- och 
massaindustrin, dock inte inom ramen för denna första kommitté. Nu var det bolaget Svenska
cellulosa AB som i en skrivelse till Svenska cellulosaföreningen begärt att en kommitté skulle
tillsättas för att förebygga föroreningar från sulfit- och sulfatcellulosafabriker. Skrivelsen hade
remitterats till Cellulosaindustrins centrallaboratorium, som 1945 beslutade att tillsätta en
kommitté för utredning av förorening av vattendrag, den så kallade Vattenföroreningskom-
mittén.147 Under den senare delen av 1940-talet kompletterades kommittén med representanter
från Svenska pappersbruksföreningen, Svenska trämasseföreningen och Svenska wallboardföre-
ningen, och blev därmed ett gemensamt organ för hela den skogsindustriella branschen. Kom-
mittén blev under senare delen av 1940-talet också allt mer fristående från Cellulosaindustrins
centrallaboratorium. Under den här perioden hade kommittén endast en heltidsanställd civil-

143 Medlemsavgiften baserades på antalet tillverkade ton, 5 öre per ton och år (Svenska Pappersbruksföreningens
cirkulär, 1910; Svensk Papperstidning, 1908c).
144 När kommittén i januari 1910 skrev en redogörelse över sin verksamhet, hade den mottagit upplysningar från
fem medlemmar.
145 Sodacellulosakommittén nämns bara en gång i Svensk Papperstidning under 1909 (Nr. 20) och inte någon gång
under 1910. Dessutom tyder en notis i Svensk Papperstidning (1916), Nr. 13, på att kommittén högst sannolikt inte
längre existerade vid den tidpunkten. Där nämns nämligen att en (annan) kommitté tillsatts på Svenska Cellulosa-
och Pappersbruksföreningens februarimöte, bestående av bl.a. Klason och Müntzing, med syfte att utarbeta ett 
förslag på yttrande från föreningens sida på Dikningslagskommitténs lagförslag från året innan. Hade sodacellu-
losakommittén fortfarande funnits skulle högst sannolikt i stället den fått uppdraget att utarbeta ett yttrande, med de
specialkunskaper som den torde ha besuttit på området. Ytterligare en faktor som talar för detta är att både
Müntzing och Klason var aktiva medlemmar i Sodacellulosakommittén.
146 Rydberg (1990).
147 Denna kommitté utgjordes av direktör Grewin, disponent Heijne och överingenjör Wetterling (Skogsindustrier-
nas Vattenskyddskommittés meddelande, 1954).
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ingenjör som sekreterare. Under början av 1950-talet utvidgades dock verksamheten med en 
heltidsanställd serviceingenjör (Stig O. Pehrson). Behovet av ytterligare resurser bidrog till att 
kommittén 1953/54 inrättade ett fristående laboratorium, Skogsindustriernas vattenlaboratorium
(SIV). Kommitténs namn ändrades samtidigt till Skogsindustriernas vattenskyddskommitté. 148

Skogsindustriernas vattenskyddskommitté ombildades sedan 1956 till dels Stiftelsen
skogsindustriernas vattenskyddsforskning och dels Skogsindustriernas vattenskyddsråd. Stiftel-
sen skulle bedriva forskning om och främja skyddsåtgärder mot skogsindustrins förorening av 
vattendrag, samt verka för ett nyttiggörandet av industriernas utvecklingsarbete på området.
Rådet skulle verka i samma riktning och dessutom stå för den huvudsakliga upplysningen samt
utgöra styrelse för Skogsindustriernas vattenlaboratorium. Från och med sommaren 1963 hand-
lades även luftvårdsfrågor vid Vattenlaboratoriet n, som av denna anledning så småningom bytte 
namn till Stiftelsen skogsindustriernas vatten- och luftvårdsforskning (SSVL).149

Med start 1949 arrangerade Vattenföroreningskommittén, senare således SSVL, årliga
kollokvier i vattenföroreningsfrågor, och från och med 1951 distribuerade kommittén regel-
bundet ”Meddelanden” till sina medlemmar. I dessa meddelanden återfinns bl.a. korta årliga 
verksamhetsberättelser från kommittén (så småningom också för Vattenlaboratoriet), föredrag
från kollokvierna, rapporter gjorda vid bl.a. STFI kring forskning om/analys av hanteringen av 
föroreningsproblemen som var kopplade till skogsindustrin, samt rapporter om rättsutveck-
lingen på området. En analys av dessa meddelanden (sammanlagt 50 st.) illustrerar Vattenföro-
reningskommitténs verksamhet fram till 1965 då IVL och IVLAB startade sina verksamheter.

Vattenföroreningskommitténs arbete bedrevs redan från början (1945) efter tre linjer: (a)
upplysning genom utgivning av skrifter och genom kollokvier; (b) direkt service genom 
fabriksbesök och undersökningar av fabrikernas externa såväl som interna vattenförhållanden; 
samt (c) konsultation genom rådgivning beträffande åtgärder i varje särskilt fall. Vattenföro-
reningskommittén hade i början av 1950-talet bara en anställd serviceingenjör (och en deltidsan-
ställd sekreterare), och dess första analyslaboratorium inrättades (oklart exakt när) inom den 
mikrobiologiska institutionen vid STFI.150

När Vattenlaboratoriets verksamhet startade 1954 fanns fem anställda och laboratoriet 
inrymdes i lokaler inom Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) försöksstation på Drottning 
Kristinas väg 45 i Stockholm, inte långt från STFI.151 Vattenlaboratoriet avsågs: (a) studera det 
industriella avloppsvattnets sammansättning och utreda möjligheterna till oskadliggörandet av
förorenade substanser, samt återvinnandet av restprodukter i avloppsvattnet; (b) studera 
inverkan av avloppsvattnet ur kemiska, biologiska och naturskyddande aspekter; samt (c) 
utveckla metodiken vid vattenanalyser.152 Vattenlaboratoriets uppgifter var alltså inte bara att
upplysa och nyttiggöra industrins praktiska erfarenheter på området (vilket varit Vattenföro-
reningskommitténs huvudsakliga uppgift) utan även att generera nya kunskaper och ny teknik. 
Vattenlaboratoriet blev från och med 1956 uppdelat på en forsknings- och en serviceavdelning, 
där serviceavdelningen blev självförsörjande genom avgifter från uppdragsgivarna.153 Service-
avdelningen synes så småningom (åtminstone på 1960-talet) fått namnet Naturvård AB.154

148 Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté (1954).
149 Svensk Papperstidning (1966).
150 Ibid.
151 SIV hade åtminstone fr.o.m. 1955 också ett rullande laboratorium ”Susanna”, en buss med provtagningsappara-
tur, arbetsbänkar, kyl- och termostatskåp etc. (Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté, 1956).
152 Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté (1954).
153 Svensk Papperstidning (1966).
154 Handlingar kopplade till tillståndsprövningen av Värö bruk i Västerbygdens vattendomstol 1964 - 1972 tyder på
detta (SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Dnr A89/1964, Tingsrättens arkiv i Vänersborg).
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Redan 1956 hade Vattenlaboratoriets serviceavdelning ca 60 uppdrag från 40 olika 
uppdragsgivare, och aktiviteten fortsatte att vara hög även på 1960-talet. Under tidigt 1960-tal
fanns 10 anställda bara på serviceavdelningen (totalt arbetade omkring 20 personer på Vatten-
laboratoriet). I allmänhet utfördes en tredjedel av uppdragen på sulfitfabriker och omkring en 
femtedel på sulfatfabriker (resterande på pappersbruk, wallboard- och trämasse-fabriker). Denna 
fördelning kan förklaras av att det i Sverige vid mitten av 1960-talet fanns omkring 50 
sulfitcellulosafabriker och 30 sulfatcellulosafabriker.155 Uppdragen utgjordes vanligtvis av 
utredningar av effekter i recipienter vid nyanläggning och utvidgning, karteringar av fabrikers 
massa- och vattensystem samt av att i övrigt ge anvisningar och råd vid ansökningar till VD och 
likaså bistå med sakkunnig hjälp vid förhandlingar inför VD. Serviceavdelningen gav också 
förslag på lämpliga åtgärder i syfte att minska föroreningseffekterna samt kunde bistå vid ett 
företags inrättande av exempelvis biologiska reningsanläggningar. Dessutom höll avdelningen 
föredrag inför olika församlingar samt informerade pressen om branschens föroreningsproblem 
och laboratoriets verksamhet. Den intensiva verksamheten bidrog snart till att fler lokaler måste
tas i anspråk vid IVA. Redan under 1950-talet hade serviceavdelningen dessutom ett växande 
antal årligen återkommande recipientundersökningar (i samarbete med Vatteninspektionen) till 
följd av att VD allt oftare krävde en uppföljning av vattenförhållandena vid tillståndsgivningar.
Detta bidrog i sin tur till en ekonomisk stabilitet på avdelningen.156

Även forskningsavdelningen växte stadigt i omfång under 1950- och det tidiga 1960-talet. 
Under hela laboratoriets verksamhetsperiod (1954-1964) fokuserades dess forskning på fram-
förallt biologisk men till viss del även kemisk behandling av skogsindustriella avloppsvatten
(bl.a. undersökningar kring adapterade mikroorganismers inverkan, fosfor- och kvävetillsatsers 
inverkan, olika luftningsanordningars effektivitet etc.) liksom på det skogsindustriella av-
loppsvattnets inverkan på recipienter. Det handlade då om spridnings- och strömningsundersök-
ningar, syrehushållning, ythinnesammansättning etc. Under hela perioden studerades och
utvecklades också analysmetoder och provtagningsteknik för vattenundersökningar samt för 
bestämning av sulfit- och sulfatkondensatens sammansättning och nedbrytningshastighet. Bland 
annat utvecklade laboratoriet en portabel elektrodmätare för syrehaltbestämning i vatten och
avloppsvatten 1959/1960,157 vilken i begränsad omfattning kom att erbjudas för försäljning till
forskningsinstitutioner inom vatten- och avloppsområdet.158

År 1963 beslutade stiftelsen och rådet att laboratoriet skulle knyta sakkunskap till sig även 
inom luftvårdens område, detta för att kunna bistå fabrikerna med råd och undersökningar. 
Vattenskyddsrådet hade innan beslutet gjort en egen utredning i frågan i vilken bl.a. Södra 
skogsägarnas direktör Emil Haeger varit verksam.159 Den nya luftvårdsverksamheten skulle 
bekostas av Svenska pappersbruksföreningen och Svenska cellulosaföreningen genom särskilda 
bidrag, samt genom den så kallade Cellulosafonden.160 En fil.kand. Björn Hasselhuhn anställdes 

155 Rydberg (1990), s. 81.
156 Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté (1954a-1956); Skogsindustriernas Vattenskyddsråd (1957a-1964b).
157 Vid förorening av vattendrag med organisk substans uppstår vanligen en kraftig biokemisk syreförbrukning,
vilket kan innebära fiskdöd och annan skada på vattnets organismer. Härav följer att det är betydelsefullt att kunna
bestämma vattnets syrehalt.
158 Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté (1954a-1956); Skogsindustriernas Vattenskyddsråd (1957a-1964b).
159 Övriga verksamma i utredningen var C J Bergendahl och Vattenlaboratoriets föreståndare S Freyschuss (båda
var också aktiva i Vattenskyddsrådet).  Vidare var R Brännlund verksam i utredningen. Att Brännlund och Haeger
deltog i utredningen kan sannolikt förklaras med att båda hade erfarenheter från luktbekämpning inom sulfatcellu-
losaindustrin, Brännlund genom Mo och Domsjö AB:s forskning kring svaveluttvättning vid sulfatlutindunstning
(se Skogsindustrierna Vattenskyddsråd (1963c) och Haeger genom kunskap om Mörrumfabrikens lukteliminerings-
anläggning.
160 Skogsindustriernas Vattenskyddsråd (1964a).
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samma år i syfte att aktivt delta i medlemsföretagens luftvårdsarbete. Till att börja med
genomgick han en specialutbildning inom luftvårdsområdet till en kostnad av 25 000 kr, betald
av Cellulosafonden. Utbildningen bestod av kurser på Stockholms universitet, besök vid 
institutioner som arbetade inom luftvårdsområdet samt av deltagande i konferenser inom och 
utom landet.161 Laboratoriets första arbetsuppgift inom luftföroreningsområdet var att utreda 
effektiviteten på luktelimineringsanläggningen vid Mörrums bruk, ett av Södra skogsägarnas 
nystartade massaproducerande bruk (senare systerföretag till Värö bruk).162 Samma år (1963) 
konstaterade dessutom stiftelsen och rådet att bidragen från staten upphört och att verksamheten
måste söka nya vägar för finansiering. År 1964 undersöktes därför möjligheterna att samarbeta
med andra industrier, och 1965/1966 startade IVL sin verksamhet (se nedan).

Till de av Vattenföroreningskommittén (senare av Vattenskyddskommittén och Vatten-
skyddsrådet) årligen arrangerade kollokvierna kom utöver representanter från den svenska 
skogsindustrin, även deltagare från de nordiska grannländerna liksom representanter från bl.a. 
Fiskeristyrelsen, Industriförbundet, Statens institut för folkhälsa, vattendomstolarna, ingenjörs-
firmor inom vattenbyggnadsområdet och IVA. Föredragen på kollokvierna och de rapporter och 
artiklar som distribuerades till medlemsföretagen via ”Meddelanden” behandlade utöver allmän-
na vattenvårdsfrågor (om strömningsförhållanden, analysmetoder, vattendrags- och bottenunder-
sökningar, fiskefrågor, återställande av recipienter etc.), framförallt frågor kring det skogsindus-
triella avloppsvattnet. Föredragen och artiklarna behandlade exempelvis i mycket hög grad 
biologisk rening av skogsindustriella avloppsvatten, såsom bestämningen av syre-förbrukning i 
reningsprocessen, lämpliga sedimenteringsbassänger för processen, hanteringen av sedimentet
etc. Dock behandlades också analysmetoder för olika skogsindustriella avloppsvattens samman-
sättning och deras inverkan på recipienter samt i viss mån även fiberåtervinning, filter etc.
Föredragen på kollokvierna avslutades ofta med öppna diskussioner under vilka deltagarna ofta
var förhållandevis generösa i fråga om information kring renings-teknik och analysmetoder.163

Nämnda ”Meddelanden” informerade även om studieresor, gjorda av anställda vid Vatten-
laboratoriet, till bl.a. flera amerikanska bruk, vatten- och luftvårdsorganisationer samt om det 
rättsliga läget i fråga om de industriella föroreningarna. Således informerade exempelvis Sten 
Vallin, överinspektör vid Fiskeristyrelsens tillsynsavdelning, vid 1952 års kollokvium att resul-
tatet av Vattenlagen inte uppfyllt förväntningarna så till vida att hela 86 domar avkunnats i 
Vattendomstolarna beträffande industriell förorening under perioden 1942-1952 (ett över tiden 
ökande antal), samt att mer än hälften av dessa domar gällt antingen pappers- och cellulosa-
industrin eller gruvindustrin.164

Institutet för vatten- och luftvårdsforskning
Under 1965/1966 centraliserades hela den svenska industrins aktivitet på vatten- och luftvårds-
området till Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (IVL) samt till Industrins vatten- och
luftvård AB (IVLAB). Industriförbundet hade då alltsedan 1952 haft en Vatten- och luftvårds-
kommitté med representanter från samtliga branschföreningar vars medlemsföretag hade vatten-
och luftvårdsproblem.165 Från och med 1959 hade Industriförbundet också haft en speciell

161 Skogsindustriernas Vattenskyddsråd (1964a).
162 Skogsindustriernas Vattenskyddsråd (1963b).
163 Vattenföroreningskommittén, Skogsindustriernas Vattenskyddskommitté och Skogsindustriernas Vattenskydds-
råd (1951-1964b).
164 Vattenföroreningskommittén (1952b). Vidare informerades om tillsättandet av Vattenvårdskommittén i medde-
lande Nr. 5, 1953, samt informerades om ändringar i vattenlagen på 1956 års kollokvium.
165 Här fanns representanter från skogsindustrin (5 st.), garveriindustrin (3 st.), textilindustrin (2 st.), gruvindustrin
(1 st.), oljeindustrin (1 st.) och livsmedelsindustrin (1 st.) (Vattenföroreningskommitténs Meddelande Nr. 5, 1953).
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sektion för vatten- och luftvårdsfrågor med uppgift att skapa intresse bland företagen för dessa 
frågor samt att ge råd och anvisningar till företag. De vattenvårdande myndigheterna166

framförde dock i början på 1960-talet önskemål om en gemensam satsning på forskning och 
utveckling på vattenvårdsområdet mellan industrins organisationer. Den branschorganisation i 
Sverige där det främsta forsknings- och utvecklingsarbetet på vattenvårdsområdet dittills skett,
dvs. Skogsindustriernas vattenlaboratorium, var dessutom i mitten av 1960-talet redo att pröva
nya vägar för att erhålla statsstöd för den allt mer omfattande verksamheten.167

IVL skulle, utöver att bedriva forskning, även inrikta verksamheten på informations-
insatser och undervisning, och hade till sitt förfogande ett forskningslaboratorium uppdelat i en 
kemisk, en biologisk, och en mätteknisk avdelning. IVLs styrelse bestod av fem statliga
ledamöter och fem industriledamöter, som vid sin sida hade en expertnämnd på omkring 20 
ledamöter för att kunna beakta de mångfasetterade intressen institutet skulle täcka.168 IVL kan i 
övrigt betraktas som en utveckling och utvidgning av Skogsindustriernas vattenlaboratorium,
vilket speglas tydligt i den verksamhetsberättelse över IVL:s första verksamhetsår som presente-
rades i första numret av IVL-nytt 1967. Där konstateras nämligen om IVL:s verksamhet att: 

[d]e tidigare, till skogsindustrin strängt avgränsade, forskningsinsatserna har inriktats på allt 
flera problem utanför den skogliga sektorn.169

Industrin och staten delade på kostnaderna kopplade till IVL. Industrins finansiering 
skedde genom Stiftelsen industrins vatten- och luftvårdsforskning (SIVL). Av stiftelsens 20 in-
tresseandelar innehades hela hälften av Stiftelsen skogsindustriernas vatten- och luftvårds-
forskning, under det att övriga 10 andelar delades mellan andra branscher. Dessa var Bruksindu-
striföreningen, Svenska garveriidkareföreningen, Svenska gruvföreningen, Gruvforskningen, 
Kemi och livsmedelsgruppen, Textilgruppen och Verkstadsindustrigruppen. SIVLs styrelse 
bestod av 12 ledamöter där hälften tillsattes av Skogsindustrin. Ordförande i styrelsen var 
Ingemar Eidem som redan 1946 varit ordförande i Vattenföroreningskommittén.170

SIVL ägde också Industrins vatten- och luftvård AB (IVLAB), ett icke-vinstdrivet service-
organ som disponerade över egna laboratorielokaler och provtagningsmaterial.171  IVLAB
avsågs utföra undersökningar på uppdrag, rörande i första hand industrins vatten- och luftvårds-
problem (men kom även att utföra undersökningar rörande exempelvis vattenförorening orsakad 
av kommunala avloppssystem). IVLAB skulle vidare sköta sådan rådgivning och hjälp till 
företag i bl.a. domstolssammanhang, som tidigare handhafts av Skogsindustriernas vattenlabora-
torium och av Industriförbundets sektion för vatten- och luftvårdsfrågor. Genom gemensam
ledning för IVL och IVLAB hoppades man möjliggöra en smidig kontakt mellan forskning och 
service, mellan vetande och problem. Till VD för IVLAB utsågs Stig Freyschuss och till vice
VD, Leif Bruneau.172

Under institutets och bolagets sex första verksamhetsår, 1966-1971 (tiden för Värökon-
flikten), inriktades verksamheten till stor del på aktuella frågor i samhällsdebatten, såsom på 
fosfater i tvättmedel och på företrädesvis kemisk, men också biologisk, fällning av kommunala 

166 Vatteninspektionen och Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens vatten- och avloppsbyrå.
167 Svensk Papperstidning (1966).
168 Ibid
169 IVL-nytt  (1967a).
170 IVL-nytt (1966a) och Svensk Papperstidning (1966).
171 Ibid.
172 Ibid.
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och industriella avloppsvatten.173 Vidare gjordes en översyn av metoden för bestämning av 
biokemisk syreförbrukning eftersom denna metod kommit att tillmätas en allt större betydelse i 
samband med vattenmål rörande utsläpp av industriellt avloppsvatten.174 Därutöver forskade
institutet kring olika analysproblem, bl.a. kring provtagningsteknik i samband med biokemisk
syreförbrukning (BS)-bestämning och vid bestämning av svavelväte i avloppsvatten/ rökgaser 
med stora mängder svaveldioxid.175 Exempelvis köptes ett nyligt marknadsfört instrument för 
bestämning av organisk substans i avloppsvatten av Beckmans fabrikat in av IVL.176 IVL stu-
derade även kvicksilverutsläppen, såsom omsättningen av kvicksilver (och kadmium) i naturen, 
och tekniskt lämpliga åtgärder för att reducera kvicksilverutsläppen inom kloralkali industrin.177

Dessutom studerades reningseffekt och funktion på sedimenteringsbassänger för skogsindu-
striella avloppsvatten.178

Under 1967 konstaterade IVL att miljövårdsfrågor tilldrog sig allt större uppmärksamhet
och att institutet vid flera tillfällen tvingats ingripa ”med korrigeringar i den tyvärr inte alltid 
helt sakliga debatten.” 179 Under 1968, när IVL:s resurser var hårt ansträngda, konstaterade IVL
att:

[d]en vikt samhället idag lägger vid miljövårdsfrågorna var knappast förutsedd vid 
tidpunkten för planering av institutets nuvarande kapacitet.180

Institutet lyckades dock detta år arbeta med de mest angelägna forskningsuppgifterna med hjälp 
av ekonomiska bidrag från både statligt och privat håll.181 Ett par år senare konstaterade IVL att 
intresset för miljövårdsfrågorna i och för sig ökat ytterligare, men att debatten nu även blivit
sakligare.182

Från och med 1968 ökade Institutets verksamhet ifråga om luftföroreningar. Då drevs bl.a. 
en sodahusundersökning vid sodapannan i Iggesund med avsikten att studera möjligheterna att 
minska luftemissioner från sodahuspannor. Undersökningen genomfördes i samarbete mellan
IVLAB och Ångpanneföreningen men engagerade även representanter från Chalmers Tekniska 
Högskola och SIAB.183 Under 1969 bedrevs dessutom forskning kring mätning av mycket låga 
koncentrationer av stoft och av svavelväte i luft liksom kring komplexbildande substanser i
recipienter.184 Under 1970 och 1971 studerades vidare – utöver tvättmedelsfrågan, biologisk/-
kemisk fällning och sedimenteringsbassänger – även recipienters tillfriskningsförlopp (bl.a. 
nedbrytningen av lignin), liksom biologisk nedbrytning av tensider, hanteringen av emulgerade
oljor inom verkstadsindustrin och tungmetallers omsättning i det biologiska systemet. Relativt 

173 Inte minst undersöktes möjligheten att behandla därvid resulterande slam (IVL-nytt, 1967a, 1968a-d, och 1969a).
174 IVL-nytt (1966a).
175 IVL-nytt (1967a-d, 1968a, 1969a-d, 1970a).
176 IVL-nytt (1967d).
177 IVL-nytt (1967a-d, 1968a-d, 1969a, 1970a-d).
178 Bland annat arbetade IVL under 1971 tillsammans med SSVL i ett miljövårdsprojekt kring problemen förknip-
pade med att flera skogsindustrier just höll på att planera anläggningar för biologisk rening av avloppsvattnet, och
där det synes troligt att vattnet måste underkastas en påföljande kemisk rening för att avskilja överskottet av fosfor
(IVL-nytt, 1971a-d). Om forskning kring sedimenteringsbassänger för skogsindustriellt avloppsvatten, se också
IVL-nytt (1968a-d, 1969a).
179 IVL-nytt (1968a).
180 IVL-nytt (1968a), s. 2.
181 Ibid.
182 IVL-nytt (1970a-d).
183 Om undersökningen vid Iggesund, se även IVL-nytt (1968a-d, 1969a).
184 IVL-nytt (1969a-d, 1970a).
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nytt för 1971 var också forskningen kring reningen av blekeriavloppsvatten från cellulosa-indu-
strier.185

Beträffande servicebolaget IVLAB, utnyttjades dess kapacitet väl redan under det första 
verksamhetsåret (1966), framförallt genom att olika industrier (inte minst skogsindustrin) 
anlitade dess laboratorium för karteringar av fabrikers avloppsutsläpp, främst i syfte att fastställa 
totalutsläpp men också för att undersöka delströmmar i fabrikerna. Utifrån karteringarna 
(omkring 60 st. under 1966) gjordes vissa justeringar i fabrikerna i syfte att eliminera onödiga 
utsläpp.186 Utöver att göra karteringar tillverkade och sålde servicebolaget under det första 
verksamhetsåret en automatisk provtagare för avloppsvatten, ”Terag V”, vilken utvecklats av 
Katrinefors AB med särskild tanke på cellulosaindustrins avloppsvatten.187 Året därpå utökades 
servicebolagets kapacitet kraftigt genom att en filial med eget laboratorium inrättades i AB 
Kemibyråns gamla laboratorielokaler i Göteborg. I samband med detta flyttades IVLs luft-
vårdsforskning till Göteborg där den kom att bedrivas under ledning av professor Cyril Brosset 
(Silikatforskningsinstitutet188).189 Under 1967 började IVLAB också ge kommuner och företag 
service med fysikaliskt-kemiska och bakteriologiska vattenanalyser.190

Under 1969 bidrog den ökade belastningen på både institutet och servicebolaget till att 
huvuddelen av servicebolagets verksamhet i Stockholm flyttades till nya lokaler. Samtidigt
förstärktes personalstyrkan med sju personer.191 1971 hade verksamheten ökat ytterligare och 
omfattade nu omkring 160 personer, varav hälften var anställda vid Institutet och hälften vid
servicebolaget. Luftvårdsavdelningen i Göteborg utgjorde detta år den största samlade gruppen i
Sverige för forskning och serviceverksamhet inom luftvårdsområdet. I 1971 års verksamhets-
berättelse beskrivs också verksamheten på luftvårdsavdelningen för första gången särskiljt från 
övrig IVL-verksamhet. Luftvårdsaktiviteterna hade under året framförallt koncentrerats till 
vidare utveckling av mättekniken för förorenande luftutsläpp (från industrier och i tätbebyggda 
områden). Speciellt hade analysmetoden för objektiv mätning av lukt från sulfatcellulosafabriker
utvecklats.192 Roland Löfblad, miljöchef vid Södra skogsägarna, berättar att det var han som
genomförde de inledande undersökningarna med ett vid IVL år 1970 nyinförskaffat gaskromato-
grafiskt instrument med flamfotometrisk detektor ("Tracor" från USA).193 Han berättar att han 
trimmade in och använde instrumentet i sitt examensarbete vid Chalmers, och menar att det var 
”unikt” genom dess låga detektionsgräns för gasformiga svavelföreningar som svavelväte och 
metylmerkaptan, där ppb-nivåer (parts per billion) som motsvarade lukttröskeln för dessa ämnen
kunde analyseras. Enligt Löfblad kom denna instrumenttyp senare att användas utanför Värö 
bruk för att "objektivt" mäta luktbidraget.194 Vid IVL:s Göteborgsfilial erbjöds från och med
1971 dessutom marinbiologiska och fiskeribiologiska utredningstjänster.195

185 IVL-nytt (1970a-d, 1971a-d).
186 IVL-nytt (1967a).
187 Ibid.
188 Idag Svenska keraminstitutet, Göteborg, som arbetar med forskning, utveckling och utbildning rörande keramer
(oorganiska, icke-metalliska material).
189 IVL-nytt (1967b).
190 IVL-nytt (1968a).
191 IVL-nytt (1969a-d, 1970a). Även luftvårdsverksamheten i Göteborg expanderade och erhöll nya lokaler.
192 IVL-nytt (1971a-d).
193 E-post korrespondens med Roland Löfblad den 9/9 2005.
194 Ibid.
195 IVL-nytt (1971a-d).
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Redan 1966 arrangerade institutet en konferens ”för belysande av industrins vatten- och 
luftvårdsfrågor” med flera hundra deltagare.196 Under de följande fyra, årligen återkommande
konferenserna, presenterades omkring 10 föredrag per konferens. Av dessa berörde i regel 
omkring en tredjedel allmänna vattenvårdsfrågor, knappt en tredjedel allmänna luftvårdsfrågor, 
och knappt en tredjedel internindustriella frågor, som t.ex. rening av avfallsvatten inom speci-
fika industrier. Vid tre av fyra konferenser behandlade några föredrag även allmänna miljöfrå-
gor, rättsliga aspekter och inlägg av allmän informationskaraktär. Av föredragen var alltid minst
ett par, och ibland så många som fem, direkt relaterade till pappers- och massaindustrins för-
oreningsproblem.197 År 1969 var lokaliseringsfrågan (dvs. lokaliseringen av förorenande verk-
samhet) i förgrunden på ett helt annat sätt än tidigare i miljödebatten i samband med
miljöskyddslagens ikraftträdande. Till följd av detta behandlade fyra av 1969 års totalt 13
föredrag lokaliseringsfrågan utifrån samhälleliga, ekonomiska, tekniska och vattenvårdande 
aspekter. De sistnämnda föredragen föredrogs av personer verksamma vid bl.a. Industriför-
bundet, Naturvårdsverket samt vid Meterologiska och hydrologiska institutet.198

1970 ersattes IVL-konferensen av en internationell konferens om industriella avlopps-
vatten, arrangerad i Stockholm av The International Union of Pure and Applied Chemistry
(IUPAC). Konferensen torde ha varit en av de första internationella konferenser där industriella 
vattenföroreningsproblem diskuterades. I stort sett alla industrier som upplevdes som relevanta i
sammanhanget var representerade. Ett hundratal föredrag presenterades under konferensen och 
IVL erbjöd sina medlemmar möjligheten att beställa de föredrag som reproducerats i form av 
särtryck, totalt drygt 80 st. En grov analys av rubrikerna för dessa föredrag visar på den samtida
internationella forskningen på området. Nästan en fjärdedel av föredragen berörde pappers- och 
massaindustrins vattenföroreningsproblem, och en nästan lika stor andel berörde livsmedels-
industrins vattenföroreningsproblem. Olje-, kol-, gruv-, metall- och kemiska industrierna repre-
senterades i mindre omfattning.199 Vid 1971 års IVL-konferens behandlade fyra av de totalt 16 
föredragen vattenvårdsfrågor, tre behandlade luftvårdsfrågor, fyra behandlade internindustriella 
frågor och fem föredrag tog upp allmänna miljöfrågor. Två av föredragen var direkt relaterade 
till pappers- och massaproduktionen.200

Med anledning av den skärpta miljöskyddslagen fick SSVL i uppdrag av Svenska 
cellulosa- och pappersbruksföreningen att genomföra ett miljövårdsprojekt med åtta delprojekt
under 1970-talets tre första år. Projektet benämndes Skogsindustrins miljövårdsprojekt.201

Föreningen ansåg att projektet var för stort för att kunna skötas inom ramen för IVLs eller STFIs 
verksamheter, och i stället byggdes en projektorganisation upp med representanter från de stora 
skogsindustriella företagen, från forskningsinstitutioner (bl.a. IVL och STFI), konsulter (bl.a. 

196 Från och med 1967 spred IVL även information om i första hand industriella, delvis kommunala, vatten- och
luftvårdsfrågor genom att erbjuda sina medlemmar publikationer på området. En analys av titlarna på dessa publi-
kationer (20-60 stycken/år under perioden 1967-1971) visar att omkring hälften behandlade vattenvårdsfrågor och
häften internindustriella och allmänna miljöfrågor. I allmänhet behandlade få publikationer luftvårdsfrågor, bara en
till två per år. År 1971 utgjorde emellertid ett genombrottsår för publikationer om luftvårdsfrågor, då så många som
var tredje, dvs. totalt 10 av detta års publikationer behandlade luftvårdsfrågan. Varje år behandlade omkring en
fjärdedel av publikationerna områden som kan relateras till pappers- och massaindustrin (IVL-nytt, 1967d, 1968a-d,
1969a-d, 1970a-d, 1971a-d).
197 IVL-konferens 1966, IVL-konferens 1967, och IVL-konferensen 1968.
198 IVL-konferensen 1969.
199 IVL-nytt (1970c) och IVL-nytt (1970d, s 9f).
200 IVL-konferensen 1971.
201 De åtta delprojekten skulle behandla systemslutning i kokeri-tvätteri-sileri, blekning, indunstning och kondensat-
behandling, tillfälliga utsläpp, slamhantering, systemslutning i pappersbruk, biologisk-kemisk rening av avlopps-
vatten, och luftvårdsproblem.
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Ångpanneföreningen) och leverantörer (bl.a. Götaverken). Rapporteringen av resultaten skedde i 
delrapporter (1972-1973) samt i en slutrapport (1974), dvs. först efter starten av Väröfabriken. 
Förarbetet till rapporteringen, d.v.s. insamlandet av kunskaper om miljövårdsteknik inom
skogsindustrin, samt utvecklingsarbetet som avsågs ge underlag för nya miljövårdsinveste-
ringar, genomfördes dock samtidigt med projekteringen av Värö bruk. Relevant i sammanhanget 
är att tekniske direktören för Södra skogsägarnas industri AB, Emil Haeger, bl.a. bidrog till 
delprojektet om luftvården.202 Än idag genomförs branschgemensam miljöforskning inom 
ramen för SSVLs verksamhet. Stiftelsen samarbetar bl.a. med Naturvårdsverket, tillsammans
med vilket den tillsatt en forskargrupp som utarbetat förslag till hur säkra mätresultat skall tas
fram för avloppsvatten med mycket låg eller ingen miljöpåverkan.203

Ångpanneföreningen
Det bildades ångpanneföreningar i flera av Europas länder under senare hälften av 1800-talet i 
avsikt att förekomma det ökande antalet ångpanneexplosioner och åstadkomma besparingar vid 
ångans framställning och användning. Den första svenska ångpanneföreningen bildades i Malmö
1895.204 Idag är Ångpanneföreningens (ÅF:s) huvudkontor beläget i Stockholm och verksam-
heten är fokuserad på sex divisioner – Energi och Miljö, Industri, Infrateknik, Installation, 
Kontroll, Massa och Papper, samt System – där ”Massa och Papper” är den division som dels
har flest antal medarbetare och dels har kontor förlagda till flest antal länder.205 Av naturliga
skäl har stora delar av ÅF:s verksamhet ända sedan starten relaterat till pappers- och massa-
industrins ”ångpanneintensiva” verksamhet. Således var ÅF också inblandad i de luftvårds-
verksamheter (konferenser, sodahusundersökningar etc.) inom pappers- och massaindustrin som
intensifierades under 1960- och 1970-talen i bl.a. IVL:s och SSVL:s regi. Dessutom arrangerade 
ÅF egna s.k. sodahuskonferenser från och med 1957, vid vilka pappers- och massaindu-strin
fanns representerad. Under 1966 års s.k. ”Ångdag” hölls ett föredrag med titeln Ångpanneföre-
ningen och luftvården, där det berättades att ÅF bildat en egen luftvårdsgrupp som kunde anlitas 
som expertgrupp av andra avdelningar inom ÅF i samband med luftvårdsfrågor, exempelvis vid 
projektering av industrianläggningar, ångpanneanläggningar etc.206 Antagligen var denna
luftvårdsgrupp inblandad vid projekteringen av Väröanläggningen, där ju Ångpanneföreningen 
var anlitad som en (av flera) huvudkonsulter. 

Svensk Papperstidning
Ett företag som söker efter teknisk information inom den egna branschen kan finna den i cen-
trala facktidskrifter. Svensk Papperstidning har givits ut sedan 1898 i samarbete mellan Svenska 
pappers- och cellulosaingeniörsföreningen (SPCI) och Svenska pappersbruksföreningen (senare
Skogsindustrierna), och har således utgjort ett centralt organ för pappers- och massaindustrin i 
över hundra år.207 De fåtal föroreningsproblem som diskuterades i Svensk Papperstidning under 
1900-talets första decennium handlade framförallt om utsläppen av sulfitlut i vattendragen samt
om sulfatlukten. Det allra första inlägget i tidskriften om branschens föroreningsproblem gjordes 

202 SSVL (1973a, 1973b).
203 Information från www.forestindustries.se/swe/miljo/miljoarb.htm den 5 april 2003.
204 Wickbom (1995).
205 Information från www.af.se den 6 juni 2005.
206 Foss (1966a).
207 Den benämndes Svensk papperstidning och Svensk pappersförädlingstidskrift under åren 1934-1981 (gavs då ut
i samarbete mellan SPCI och Svenska cellulosa- och pappersbruksföreningen), samt benämndes Svensk Pappers-
tidning, Nordisk cellulosa under åren 1990-1998 (då den gavs ut i samarbete mellan SPCI, Svenska kemiingen-
jörers riksförening, och Svenska kemistsamfundet).
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år 1900 och berörde just sulfitlutens inverkan på fisk.208 Under åren strax innan 1910 speglade i 
sin tur flera inlägg den pågående offentliga debatten om massaindustrins föroreningsproblem, i 
synnerhet i fråga om lukten. Under 1905-1907 behandlades luktfrågan ett par gånger per år, och 
under 1908, i så gott som vartenda nummer. Flera inlägg i tidskriften under 1908 handlade 
dessutom om branschens gemensamma ansträngningar i samband med sammansättandet av
Sodacellulosakommittén. Även under 1909 och 1910 behandlades luktfrågan vid flera tillfällen,
dock inte i lika stor omfattning som under 1908. Bland annat informerades om luktfrågan i
Örebrokonflikten samt om hur problemet behandlades i Finland, där man liksom i Sverige vid 
den här tiden diskuterade en eventuell lagstiftning mot industrins luftförorening. År 1910 
övervägdes exempelvis frågan i Finland om huruvida man skulle införa inspektörer att övervaka
om påbjudna åtgärder mot luftförorening från sulfatfabriker verkligen vidtogs.209 Vad gäller
Örebrokonflikten återgavs exempelvis som en följetong i flera nummer, den vetenskapliga
kontrovers som kom att utvecklas under 1910 mellan Örebro Pappersbruks sakkunnige, Peter
Klason, och hälsovårdsnämndens sakkunnige, Einar Gelertsen, kring luktfrågan (se avsnitt 
3.1.3). I övrigt är det under denna tidiga period framförallt mer allmänna aspekter av förore-
ningsfrågan, bl.a. rättsliga och branschorganisatoriska frågor, som behandlas. 

Om vi ser till hur vatten- och luftföroreningsfrågan behandlades i 1960-talets Svensk
Papperstidning, har det till att börja med tillkommit en ny rubrik ”Vatten och luft” i tidskriftens
innehållsförteckning över de referat av artiklar i samtida internationell facklitteratur (bl.a. Das
Papier, Paper Mill News, Pulp and Paper Magazine of Canada), som behandlar just vatten- och 
luftföroreningsfrågor ur en teknisk aspekt.210 Antalet referat som behandlar vatten- och
luftvårdsfrågor varierar under decenniet. Något år, bl.a. 1967, handlar det om bara sju referat, 
och andra år, t.ex. 1964 och 1965, om över 20. Varje år är det bara ett fåtal referat som 
behandlar luftvårdsfrågor. Även tidskriftens egna ”tekniskt-vetenskapliga artiklar” behandlar i 
någon mån föroreningsfrågor, även om de i huvudsak berör mer generella aspekter av massa-
och papperstillverkningen (utan fokus på miljö) som återges. Av respektive års omkring hundra 
”tekniskt-vetenskapliga artiklar” under 1960-talet, behandlas föroreningsfrågan i ca 2-4 av 
artiklarna, och då handlar det framförallt om tekniska åtgärder mot industrins vattenförorening.

2.3.3 Sammanfattning – miljövårdsforskning inom den svenska pappersmassaindustrin
Organiserad branschgemensam forskning inom pappersmassaindustrin för utvecklandet av pro-
duktionsmetoder och biprodukter, initierades genom installerandet av Pappersmassekontoret
1918. Redan innan dess bedrevs tekniskt-vetenskaplig forskning av intresse för pappersmassa-
industrin vid bl.a. KTH, vissa brukslaboratorier samt vid Kolningslaboratoriet. På 1930-talet 
invigdes en första egen institution för cellulosateknik vid KTH tillsammans med Cellulosaindu-
strins centrallaboratorium, och på 1940-talet startade verksamhet för forskning kring skogs-
produkters rationella förädling vid STFI. 

Redan ett decennium innan Pappersmassekontorets verksamhet startade inledde branschen 
ett samarbete kring den tekniska hanteringen av dess föroreningsproblem, framförallt kring dess 
luktproblem, genom Sodacellulosakommittén. Samarbetet varade dock sannolikt bara i ett par
år. Det dröjde därefter ända tills 1940-talet innan pappersmassaindustrin åter initierade 
gemensam forskning kring dess föroreningsproblem, då genom Vattenföroreningskommittén.
Kommitténs huvudsakliga uppgift var att upplysa och nyttiggöra branschens sammantagna 

208 Lundgren (1974).
209 Om inspektörerna, se Svensk Papperstidning (1910a, 1910d).
210 Andra områden som behandlades i dessa referat var bl.a. ”cellulosa- och växtkemi”, ”massatillverkning”,
”papperstillverkning” etc. 
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praktiska erfarenheter på det vattenföroreningsförebyggande området, vilket kommittén bl.a.
gjorde genom att årligen arrangera kollokvier med representanter från både branschen och från 
offentliga vattenvårdande myndigheter, liksom från industriella sammanslutningar såsom Indu-
striförbundet. Kommitténs initierande av Vattenlaboratoriets verksamhet i mitten av 1950-talet 
utgjorde startskottet för en avancerad forskningsverksamhet kring sammansättningen av av-
loppsvattnet, dess inverkan på recipienter och kring oskadliggörandet av förorenade substanser i 
avloppsvatten.

Vattenlaboratoriets självförsörjande serviceavdelning utredde inte bara effekterna i 
recipienten av företagens verksamhet, utan gav också företagen råd och förslag på åtgärder mot
föroreningarna samt hjälpte dem vid tillståndsansökningar och andra förhandlingar i vatten-
domstolen. Både vattenlaboratoriets serviceavdelning och dess forskningsavdelning växte 
stadigt i omfång under 1950- och 1960-talen. På vattenvårdens område fokuserades forsknings-
avdelningens verksamhet på behandlingen av skogsindustriellt avloppsvatten, på dess inverkan 
på recipienter, samt på utvecklandet av analysmetoder och provtagningsteknik. Det var också i 
huvudsak dessa områden som behandlades vid de årliga kollokvierna samt i viss mån även 
allmänna vattenvårdsfrågor (utan fokus på skogsindustriella avloppsvatten). Vattenlaboratoriet
hann aldrig på allvar komma igång med någon verksamhet på luftvårdens område eftersom
beslut togs först 1963 om att laboratoriet skulle knyta sakkunskap även inom luftvårdens
område, och eftersom efterträdaren IVL tog över verksamheten redan 1965.

När verksamheten startade vid IVL inriktades forskningen även här i hög grad på 
behandlingen av skogsindustriellt avloppsvatten, företrädesvis på biologisk-kemisk nedbrytning 
och på sedimenteringsbassängers reningseffekt. Forskningen var därutöver inriktad på bl.a. ned-
brytningen av kommunalt avloppsvatten, recipienters tillfriskningsförlopp, olika analysproblem,
fosfater i tvättmedel och kvicksilverutsläpp. Forskningen kring luftvårdande åtgärder var inte 
lika omfattande men omfattade bl.a. en sodahusundersökning, i vilken representanter från SIAB
var medverkande. Detta speglar således hur SIAB, samtidigt med projekteringen av Värö bruk, 
var direkt involverat i samtida branschgemensam forskning på luftvårdsområdet.

Parallellt med IVL verkade det icke vinstdrivande serviceorganet IVLAB, vars konsul-
terande och rådgivande verksamhet ifråga om industriella vatten- och luftvårdsproblem, i
mycket hög grad kom att utnyttjas av skogsindustrin. År 1967 startade IVLAB en luftvårdsenhet
i Göteborg, dit även institutets relativt ringa luftvårdsforskning flyttades. Först 1971 beskrevs
luftvårdsavdelningens verksamhet särskiljt från övrig verksamhet i dess verksamhetsberättelse.
Detta år hade luftvårdsverksamheten framförallt fokuserat på utvecklandet av mättekniken för 
förorenande luftutsläpp. Vad angår den relativt starka fokuseringen på just massaindustrins
föroreningsproblem, både vad gäller verksamheten vid IVL och IVLAB och IVLs konferenser 
och distribution av publikationer under 1960-talet och det tidiga 1970-talet, torde den framförallt 
kunna förklaras av den starka ställning som skogsindustrin hade i SIVLs styrelse,211 men också 
av hur allvarligt allmänheten upplevde massaindustrins föroreningsproblem. Detta antagande 
stärks av den stora uppmärksamhet som massaindustrins föroreningsproblem fick även i 
internationella sammanhang, och som bl.a. speglas av föredragen vid den internationella 
konferens om industriellt avloppsvatten som arrangerades i Stockholm 1970. Vidare kan 
konstateras att denna konferens speglar en mycket stark fokusering på punktutsläpp, vilket kan 
relateras till dagens miljöengagemang, som i högre grad också fokuserar på diffusa källor, dvs. 
på föroreningar i samband med exempelvis gods- och persontransporter.

211 Denna starka ställning förklaras främst av en i styrelsen hög andel skogsindustriella ledamöter och av det faktum
att Ingemar Eidem agerade ordförande.
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Vad gäller de årliga konferenser som arrangerades i IVL:s regi, och de publikationer som
spreds från institutet, ägnades de vattenvårdande åtgärderna större uppmärksamhet genom dessa 
än de luftvårdande åtgärderna. Framförallt vad angår de publikationer som spreds från IVL var 
det mycket få som behandlade luftvårdande åtgärder. Under tidigt 1970-tal skedde dock ett 
genombrott. Då behandlade nästan en tredjedel av publikationerna luftvårdsfrågor. Även i 
Svensk Papperstidning märktes detta genombrott beträffande luftvårdsfrågor under tidigt 1970-
tal. Under 1960-talet hade emellertid luftvårdsfrågorna givits lika ringa utrymme här som i 
IVL:s publikationer, under det att de anmärkningsvärt nog givits större plats än vattenvårds-
frågorna vid tiden för Örebrokonflikten (1904-1911).

Utöver den verksamhet som var direkt kopplad till IVL bedrev pappersmassaindustrin
branschgemensam miljövårdsforskning (kunskapsinsamling, utvecklingsprojekt etc.) under sent 
1960-tal och tidigt 1970-tal, både i samarbete med Naturvårdsverket (t.ex. rapporten Skogs-
industriernas luftvårdsproblem) och genom SSVL (Skogsindustrins miljövårdsprojekt). Båda 
dessa projekt kartlade den samtida branschens samlade kunskap och tillgängliga teknik i fråga 
om skogsindustrins vatten- och luftvårdsproblem. Med andra ord konstruerades breda kunskaps-
nätverk till följd av båda dessa projekt, i vilka för övrigt SIABs tekniske direktör, Emil Haeger, 
var verksam i båda. Den kunskap som byggdes upp i dessa nätverk torde således ha kommit
SIAB till godo när beslut fattades om föroreningsminskande åtgärder vid Värö bruk. Även om 
nya arenor för branschgemensamt samarbete och nya källor för kunskap beträffande skogs-
industrins föroreningsproblem tillkommit vid tiden för Värökonflikten (1962-1972), fanns också 
flera av de eventuella källor till teknisk kunskap kvar som funnits redan under tidigt 1900-tal, 
såsom inte minst Svensk Papperstidning och SPCI.

2.4 Pappersmassaproduktionen och miljön – den tekniska kontexten
De upplevda (och förväntade) miljöproblem som konflikterna i Örebro och Värö baserades på, 
var i grunden resultaten av de produktionsprocesser, det material etc. som användes vid de båda 
bruken. Likaså var klagomålen i konflikterna relaterade till dessa produktionsegenskaper. För att 
förstå klagomålens bakgrund och innehåll, men kanske framförallt för att förstå den kunskaps-
insamling som problemen föranledde bruken att vidta, följer i detta avsnitt en kortare produk-
tionsteknisk, teknikhistorisk och miljöteknisk översikt av svensk pappersmassaproduktion under 
1900-talet. Översikten berör framförallt den tekniska kontexten kring sulfatmassaproduktionen
eftersom det var den process som nyttjades vid de båda företag som behandlas i denna studie.

2.4.1  Hur tillverkas pappersmassa?212

Pappersmassa består av fibrer som utvinns ur ved. När pappersmassa tillverkas handlar det 
huvudsakligen om att frigöra fibrer från varandra, vilka vanligtvis är sammankittade av lignin
(ca 50 % av veden består av cellulosa/fibrer, och resten utgörs av lignin, hemicellulosa, harts-
ämnen etc.).213 För att frigöra fibrerna från varandra använder man antingen kemiska eller 
mekaniska metoder. Vilken metod som väljs beror i sin tur på vilket slags papper man ämnar
tillverka av fibrerna. Kraftmassa är exempelvis en form av kemisk massa, oblekt sulfatmassa,
som framställs för tillverkning av starkt emballagepapper (kraftpapper). 

212 Där annat inte angivits bygger detta avsnitt på Håkansson och Steffen (1994), Kassberg m.fl. (1998), samt på 
information från www.skogssverige.se den 10 juni 2005.
213 Den utlösta substansen, dvs. ligninet och kokkemikalierna, är energirik och används numer som bränsle i
sodapannorna varvid kemikalierna kan återvinnas ur askan.
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Vid kokning av kemiska massor som sulfit214 och sulfat,215 kommer veden till fabriken
som rundved eller som flis från sågverk. Rundveden barkas i en s.k. barktrumma (på 1930-talet 
ersatte friktionsbarkningen den äldre vedkrävande knivbarkningen)216 och huggs till flis i en
huggmaskin. Därefter kokas veden tillsammans med lut (kallad vitlut i sulfatprocessen), satsvis
eller kontinuerligt.217 Kokprocessen kan liknas vid en tryckkokare där trycket ökar när 
temperaturen ökar.218 Efter kokningen tvättas luten ur massan i syfte att återvinna kemikalierna.
Massan tvättas i flera steg genom diffusörer och/eller tvättfilter. Genom mängden vitlut samt
genom koktid och temperatur, styrs kokningen så att man uppnår det s.k. kappatal (dvs. den 
ligninmängd) som är lämplig för avsedd massakvalitét. Massa som skall blekas bör ha så lågt 
kappatal som möjligt, så att mängden blekkemikalier hålls nere. Här spelar också tvättningen av 
massan en viktig roll eftersom lut som blir kvar i massan ger en ökad kemikalieförbrukning i 
blekeriet (samt en större miljöpåverkan). Dessutom innebär kvarhållen lut i massan förlorade 
kokkemikalier, liksom en ur företagsekonomisk aspekt, ogynnsam drift. Efter tvätten silas i sin 
tur massan i silar med perforerade bottnar och i virvelrenare så att föroreningar i form av bark 
och kvistar etc. avskiljs.219 Om massan skall blekas, bleks den efter silningen.220

Vid integrerade bruk pumpas massan efter silning/kollring och eventuell blekning direkt 
till pappersbruket, annars torkas den i torkmaskiner bestående av våtparti (vatten sugs ur massan
på plastduk, så kallad vira), pressparti och torkparti, för att därefter paketeras i balar. I pappers-
bruket blandas pappersmassan med vatten och mals. Denna process kallas mäldberedning.
Därefter späds mälden med mer vatten och sprutas ut och fördelas jämt på vira, där mälden av-
vattnas och pappersarket börjar bildas. Ytterligare vatten pressas ut ur arket genom att viran för 
arket genom roterande valsar. Det återstående vattnet torkas sedan bort med fläktar. I den sista 
fasen glättas/bestryks eventuellt pappret innan det skärs till och emballeras.

Kemikalierna återvinns idag både inom sulfit- och sulfatprocessen.221 Återvinningen går 
till så att den av vedämnen och kemikalier bestående använda luten (kallad svartlut i sulfatpro-
cessen), efter att den avskiljts från massan vid tvätten, indunstas i en indunstningsanläggning 
med flera indunstningsapparater (typ av värmeväxlare). Vid indunstningen kokas vatten bort ur
luten med ånga i syfte att erhålla högre torrhalt och förbättrad brännbarhet. Detta sker i flera steg 
i syfte att minska ångbehovet, så att färskånga (ånga framställd i en ångpanna) endast behövs i 
första steget, och lutånga kan användas i resterande steg. Ångan från respektive föregående 
indunstningsapparat måste ha högre temperatur än den lut den skall värma upp i nästföljande 
indunstningsapparat osv., vilket innebär att trycket sjunker. Trycksänkningen mellan indunst-
ningsapparaterna möjliggörs med en kondensor. Kondensat som uppstår genom att ånga konden-
seras mot indunstningsapparaternas och kondensorns värmeytor (lutångkondensat), leds ut och 

214 Vid tillverkning av sulfitmassa kokas granmassaved (tall används inte här) i en koksyra av svaveldioxid och av
någon bas, t.ex. magnesium.
215 Till sulfatmassa kan både tall- och granmassaved användas. Kokvätskan innehåller natriumhydroxid och na-
triumsulfid.
216 Rydberg (1990).
217 De båda teknikerna anses numera tekniskt likvärdiga (Mailkontakt mellan undertecknad och Roland Löfblad den
9/9 2005).
218 Det är här inte fråga om kokning där vätska bubblar och avger ånga.
219 Här skiljer centrifugalkraften massan från kvarvarande främmande partiklar.
220 Vill man ha ljusare massa löser man ut det återstående brunfärgade ligninet ur massan genom att bleka den med
kemikalier.
221 Från början återvanns bara kokkemikalierna i sulfatprocessen. Det var först kring 1945 som massafabrikerna
kunde börja indunsta och förbränna sulfitlut genom att börja använda nya syrafasta stål som kunde stå emot
korrosion. Innan dess tömdes ofta sulfitluten rakt ut i recipienten.
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återförs i processen eller renas. Efter kondensorn suger en vakuumpump ut de illaluktade gaser 
som inte kondenseras, vilka därefter leds till förbränning.

När svartluten indunstas tjocknar den till tjocklut. Tjockluten bränns i en så kallad soda-
panna (en ångpanna speciellt anpassad för att bränna tjocklut) där energi utvinns från tjocklutens 
organiska substans för ångproduktion. Här ombildas också bildat natriumsulfat och eventuellt 
tillsatt natriumsulfat, med hjälp av kol i den förkolade torrsubstansen till natriumsulfid, den ena 
av de två verksamma kemikalierna i sulfatprocessen. Natriumsulfiden tillsammans med bl.a. 
natriumkarbonat rinner sedan ut ur ugnens botten som smälta. Smältan blandas i sin tur med
kalk och vatten, där kalciumhydroxid (släckt kalk) reagerar med natriumkarbonat så att natrium-
hydroxid, den andra verksamma kokkemikalien i sulfatprocessen, bildas. Den resterande reak-
tionsprodukten, kalciumkarbonat, också kallad mesa, bränns sedan om i en s.k. mesaugn
(roterugn) till kalk. 

Mekanisk massa framställs genom att barkad ved slipas/mals ned i raffinörer/defibrörer.
Idag använder man ibland ånga för att värma den våta flisen innan den slipas/mals, för att på så
sätt få starkare fibrer. En sådan massa kallas termomekanisk massa eller TMP. Ibland blandar 
man dessutom in lite svag sulfitlösning i flisen när den värms. En sådan massa kallas kemi-
termomekanisk massa eller CTMP.

2.4.2  Sulfatmassatillverkning – en teknikhistorisk översikt
Metoden att tillverka massa av ved på mekanisk väg (slipmassa) utvecklades några decennier 
innan man började koka massan med kemikalier. Önskan att hitta en ersättning för den dyra 
lumpen i papperstillverkningen hade funnits alltsedan 1600-talet, då den tyske pastorn Schäffer 
experimenterade med bl.a. hyvelspån, vide, halm och torv i sina försök att hitta en ersätt-
ningsråvara. Det dröjde dock till mitten av 1800-talet (1844) innan någon löste problemet med
råvarubristen.222 Då lyckades en tysk vävmästare vid namn F. G. Keller och en tysk pappers-
makare vid namn Heinrich Voelter att tillverka slipmassa av ved, som uppblandad med lump
kunde användas för tillverkning av fullgott papper.223 I Sverige anlades de första träsliperierna
under slutet av 1850-talet.224 Det var emellertid först under 1880- och 1890-talen som slip-
massaproduktionen expanderade på allvar.225 En viktig gränslinje i slipmassaproduktionens
utveckling kan dras vid sekelskiftet 1900, när man började nyttja varmslipning i stället för 
kallslipning.226 Genom varmslipningsmetoden blev slipmassaproduktionen en svensk storindu-
stri. Den största expansionen inom massaindustrin kring sekelskiftet 1900 upplevdes emellertid
inom den kemiska massaindustrin, dvs. inom sulfit- och sulfatmassaindustrin.

Den kemiska massatillverkningsmetoden, där fibern friläggs i stället för att malas sönder, 
vilket bl.a. ger ett starkare papper, utvecklades under senare delen av 1800-talet. Den fabrik som
var först med att tillverka fibermassa genom kokning av ved låg i Pennsylvania, USA; massan
tillverkades enligt soda- (sulfat-)metoden och året var 1860.227 Inledningsvis benämndes
sulfatprocessen natron- eller sodametoden därför att natriumkarbonat (soda) användes som 
ersättningskemikalie för natriumförlusten. De första svenska natron-/sodacellulosafabrikerna

222 Rydberg (1990).
223 Rudin (1987).
224 Det första träsliperiet utanför Tyskland anlades 1857 vid Trollhättan, Öhnan, av entreprenören Otto Francke
(Rudin, 1987; Rydberg, 1990).
225 I början av 1870-talet fanns det bara ett tiotal träsliperier i Sverige, men redan i mitten av 1890-talet fanns ca 70
stycken (Rudin, 1987).
226 Bosaeus (1949).
227 Där tillverkades sodacellulosa genom att natriumkarbonat tillsattes vitluten, dvs. kokvätskan (Rudin, 1987). 
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anlades 1871-1872.228 I början av 1880-talet utvecklades sulfatprocessen av tysken C. F. Dahl; i 
dennes process ersattes natriumförlusten med det billigare natriumsulfatet i stället för det dyra 
natriumkarbonatet (somliga fortsatte trots detta att benämna processen sodametoden).229 I och 
med detta blev sulfatprocessen billigare än sulfitprocessen. En annan faktor som också stärkte 
sulfatprocessens konkurrenskraft var att sulfatmassan kunde framställas inte bara av gran utan 
också av sågverksavfall och tallved etc. Det var emellertid först omkring 1930, i samband med 
att industrin utvecklade metoder för blekning av sulfatmassan, som den på allvar kunde börja 
konkurrera ut sulfitmassan. Under efterkrigstiden ökade både den blekta sulfatmassans och den 
mekaniska massans andel av den totala massaproduktionen, under det att sulfitmassans andel, 
både oblekt och blekt, minskade.230

Sulfitprocessen upplevde en snabbare utveckling än sulfatprocessen under slutet av 1800-
talet därför att det redan tidigt fanns en metod för blekning av sulfitmassa, den så kallade hypo-
kloritblekningsmetoden.231 Det var amerikanen Benjamin Tilghman som upptäckte sulfitproces-
sen i slutet av 1860-talet, men det var svensken Carl Daniel Ekman som var först med att 
framställa säljbara produkter genom sulfitprocessen. Detta skedde vid fabriken i Bergvik i 
Hälsingland 1874.232 Sulfitprocessens använda lut gick länge rakt ut i närmsta vattendrag; det 
dröjde ända tills 1940-talet innan man med hjälp av syrafast stål, som motstod korrosion, kunde 
indunsta och förbränna sulfitluten.233

Figur 2.2 nedan presenterar en grov jämförelse av tillverkningsprocesserna av sulfatmassa 
vid Örebro Pappersbruk och Väro bruk vid tiden för de respektive konflikterna. Förhoppningen 
är att denna figur skall hjälpa till att underlätta förståelsen för den tekniska diskussionen i detta 
avsnitt, och inte minst för analysen av de föroreningsminskade åtgärder som var aktuella i 
samband med de två fallen (se avsnitt 2.4.3). Figur 2.2 är baserad på en mängd dokument – 
sakkunnigutlåtanden, tekniska beskrivningar, rapporter, PM och artiklar – som undertecknad 
stött på i genomgånget källmaterial kring de båda konflikterna (både det juridiska och 
företagsbaserade materialet). Exempelvis finns en relativt detaljerad teknisk beskrivning i text 
över produktionsprocessen vid Örebro Pappersbruk vid tiden för konflikten, i ett nummer av en 
av Sveriges första veckotidningar Hvar 8:e dag från den 8:e februari 1903. Vad beträffar 
produktionsprocessen vid Värö bruk inlämnade SIAB redan vid tillståndsprövningens inledning 
(1964), relativt detaljerade beskrivningar över produktionsprocessen, både i text och i 
figur/schematisk form. Ingen av dessa beskrivningar har dock ensamma kunnat utgöra förebild 
för Figur 2.2, dels då de ofta fokuserat på en liten del av processen och således inte kunnat ge en 
helhetsbild över produktionsprocessen, och dels då produktionsprocessen i detalj inte stod klar 
beträffande Värö bruk förrän då bruket faktiskt byggdes. De tidiga beskrivningarna över 
processen speglar således inte till fullo hur processen verkligen kom att se ut. Källmaterialet för 
beskrivningen av produktionsprocessen vid Värö bruk har därför av bl.a. nämnda skäl, även 
kommit att utgöras av projekteringsrapporter. 

228 Delary i Småland och Värmbol i Södermanland (Sundblad, 1948). 
229 Westergren (1912). 
230 Rydberg (1991). 
231 Ibid. 
232 Westergren (1912). 
233 Sundin (1981). 
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Utifrån Figur 2.2 kan vi konstatera att båda företagen i slutändan nyttjade satsvisa kokare,
trots att kontinuerliga kokare funnits som alternativ inom sulfatmassaframställningen alltsedan 
sent 1940-tal (6 av omkring 30 sulfatcellulosafabriker nyttjade kontinuerliga kokare i Sverige 
under tidigt 1960-tal234) och trots att den kontinuerliga kokaren ur lukthänsyn sannolikt var 
något fördelaktigare än den satsvisa (det var lättare att ta om hand de luktande gaserna från en 
kontinuerlig kokare, där de pyste ut kontinuerligt istället för att avgå satsvis). Även om båda
företagen nyttjade satsvisa kokare var skillnaden i kapaciteten dem emellan mycket stor. Under 
det att Örebro Pappersbruk vid tiden för konflikten hade fem satsvisa kokare på vardera 24 m3,
med en koktid på 6 timmar (leverantör okänd),235 hade Värö bruk vid starten åtta satsvisa kokare 
på vardera 225 m3, med en koktid på 4.3 timmar (levererade av Oy Wärtsilä AB).236

Jämför vi tvättförfarandet vid de båda bruken torde massan vid Örebro Pappersbruk ha 
tvättats i diffusörer237 innan den fördes vidare till 14 kollergångar,238 och därpå till 9 holländare 
(en form av malningsmaskiner) där massan maldes och bereddes till mäld.239 På Värö bruk
tvättades emellertid massan på så kallade vakuumfilter i två linjer och i fyra steg, också dessa
filter levererade av Oy Wärtsilä AB.240 Först under 1930-talet utvecklades en metod för blek-
ning av sulfatmassa, där massan blektes i flera steg med både hypoklorit (hade länge använts för 
blekning av sulfitmassa) och klor samt med klordioxid. Detta krävde nya motståndskraftiga
material (främst syrafast stål) i blekare, rörledningar och pumpar. Metoden utvecklades först i 
USA och Kanada, men strax därefter även i Sverige, där det främsta utvecklingsarbetet skedde
på Skutskärsverken genom dess tekniske chef Sixten Sandberg.241 Metoder för syrgasblekning 
har utvecklats under de senaste decennierna och idag använder samtliga svenska producenter av
blekt sulfat den så kallade syrgasmetoden.242 På Örebro Pappersbruk blektes således inte sulfat-
(kraft)massan under tidigt 1900-tal, utan fördes efter kokning och tvätt direkt till mäldberedning.
I Värö tillverkades däremot helblekt sulfatmassa med klorgas/klordioxid i kloreringstorn med
tillbehör (bl.a. filter) som levererades av Sunds AB och Höganäs AB.243

På Örebro Pappersbruk fördes kraftmassan vid tiden för konflikten, efter malning, till två 
pappersmaskiner tillverkade vid Karlstads Mekaniska Werkstad samt till en kartongmaskin till-
verkad av Gottl. Heerbrandt i Raguhn.244 På Värö bruk torkades massan vid starten i torkanlägg-
ningar (avvattningsstation, fläkttork etc.) levererade av bl.a. Svenska Fläktfabriken AB, samt
klipptes den till och emballerades i anläggningar levererade av Lamb A/G och Sunds AB.245

234 Rydberg (1990).
235 Klason 31/7 1907, Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar 1910, serie A, nummer 116 (Örebro
stadsarkiv, Örebro).
236 Värö bruk Projekteringsrapport del 1 (2), (Värö bruks arkiv).
237 I diffusörer töms otvättad massa i cylindriska plåtbehållare med perforerade bottnar där vatten pumpas in i
toppen som trycker undan luten. Det hände att man ”tvättade till sjön” för att minska utspädningen av luten. Detta 
innebar att man lät den allt mer utspädda luten, i slutet av tvättningen, gå till avlopp (Kassberg m.fl., 1998).
Diffusörer används i viss mån än idag.
238 Kollergången är en krossmaskin där två valsar/hjul roterar runt en vertikal axel. Det som skall krossas ligger på
bott-nen av ett runt tråg. Om Örebro Pappersbruks process, se Johansson och Eckerbom (1951) samt Hvar 8:e dag
(1903).
239 Hvar 8:e dag (1903).
240 Värö bruk Projekteringsrapport del 1 (2) (Värö bruks arkiv) samt intervju med Roland Löfblad och Kjell
Bryngel på Värö bruk, 23 maj, 2005.
241 Rydberg (1990).
242 Rydberg (1990), samt information från www.skogssverige.se den 10 jun 2005.
243 Värö bruk Projekteringsrapport del 1 (2) (Värö bruks arkiv).
244 Johansson och Eckerbom (1951).
245 Värö bruk Projekteringsrapport del 1 (2) (Värö bruks arkiv).

79

http://www.skogssverige.se


Vid en återblick över förfaringssättet vid kemikalieåtervinningen (sodaåtervinningen) 
under tidigt 1900-tal, var apparaterna som användes vid regenereringen annorlunda även om den 
grundläggande principen var densamma som idag (detta beskrivs översiktligt i avsnitt 2.4.1). 
Indunstningen av svartluten skedde då vanligtvis i två steg, dels i varpor och dels i roterande 
ugnar, och smältningen skedde därefter vanligtvis i en blästerugn, ofta kallad sodaugn.246 Vid 
Örebro Pappersbruk indunstades svartluten vid tiden för konflikten i dels en flamugn och dels i 
en roterande ugn, och tjockluten brändes/smältes i en blästerugn.247 På Värö bruk utgjordes in-
dunstningsanläggningen vid starten av fem indunstningsapparater, levererade av AB Rosenblads
Patenter.248 Sodahusaggregatet och det tillhörande elfiltret (för stoftavskiljning) levererades i sin 
tur av Götaverken respektive av Svenska Fläktfabriken.249 Vad angår mesan tyder inte något på 
att Örebro Pappersbruk brände denna till kalk vid tiden för konflikten (även om den möjligheten 
fanns),250 utan man synes i stället ha lagrat den på hög utanför fabriken.251 1910 hade emellertid
bruket planer på att avyttra mesan till jordbruket, vilket var ett relativt vanligt förfarande för
sulfatcellulosafabriker vid denna tid.252

2.4.3  Sulfatmassatillverkningen och miljön 
I den översikt över sulfatmassaindustrins miljöproblem under 1900-talet, gör vi nedslag i det 
tidiga 1900-talet, i 1960/70-talet, samt i sekelskiftet 2000. Det är framförallt den tekniska aspek-
ten av miljöproblemen som vi är intresserade av i detta avsnitt. Eftersom det miljörelaterade
teknikvalet står i fokus för denna studie är det vidare rimligt att vi belyser just de tekniska 
kontexterna kring miljöproblemen vid tiderna för de båda konflikterna, men även jämför dessa 
med den miljötekniska kontext som omgärdar dagens massaindustri. För övrigt kan konstateras
att vi är intresserade inte bara av de åtgärder som vidtagits och vidtas av industrin i syfte att 
minska dess miljöeffekter, utan även av tillgänglig teknik för att mäta miljöeffekterna, och
således av kunskap kring vilka miljöeffekterna är. Nedan ges först en översikt av den miljötek-
niska kontexten för dagens massaindustri, följt av det tidiga 1900-talets respektive 1960- och
1970-talens motsvarigheter. Översikterna skiljer sig gällande såväl längd som innehåll för de 
olika perioderna. Detta beror framförallt på viktiga skillnader mellan de olika perioderna, både 
gällande kunskaperna kring/möjligheterna att mäta miljöeffekterna och inriktningen och
omfattningen på de tekniska åtgärderna i sammanhanget. I viss mån är längd och innehåll på 
översikterna för de studerade perioderna också präglade av vilken roll de spelar för förståelsen
av Örebro- och Värökonflikterna. 

Massaindustrins föroreningsproblem idag 
I Skogsindustrin 2004 – En faktasamling (2005) utgiven av Skogsindustrierna, diskuteras 
utsläpp från bl.a. massaindustrin under rubriker som Miljö, Energi och Klimat. Utsläppen som 
omnämns är i första hand svavel, lösta organiska ämnen (COD), klorerad organisk substans
(AOX), och koldioxid (CO2). Rapporten visar hur nämnda utsläpp (utom koldioxid) minskat

246 Bosaeus (1949). Det synliggörs i samtida litteratur och brevväxling på området, att ugnen där tjockluten brändes
tidigt omnämndes sodaugn.
247 Klason 31/7 1907, Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar 1910, serie A, nummer 116 (Örebro
stadsarkiv, Örebro).
248 Värö bruk Projekteringsrapport del 1 (2) (Värö bruks arkiv).
249 Ibid.
250 Cedergren (1910).
251 Schmidt och Landin – KB 31/12 1906 (Drätselkammarens protokoll och handlingar 1907, Örebro stadsarkiv).
252 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 13/6 1910 (Samhall Dala, Falun), samt Cedergren
(1910).
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drastiskt under de senaste 25 åren. Andra frågor som diskuteras under dessa rubriker är andelen 
certifierade miljöledningssystem inom svensk massaindustri (närmare 90 % år 2004), industrins
el- och oljeförbrukning, och förbrukningen av bioenergi.253 Således betraktas idag massaindu-
strins miljöpåverkan i hög utsträckning i termer av energiförbrukning, avfallsproduktion och 
klimatpåverkan (CO2). I en rapport sammanställd av Naturvårdsverket år 1999, baserad på
uppgifter inlämnade av skogsindustriella företag, kartläggs mer ingående utsläppen till vatten 
och luft, respektive avfallsproduktionen och energiförbrukningen inom den svenska skogsindu-
strin samt inom svensk sulfatcellulosaproduktion. Här omnämns ifråga om utsläpp till vatten 
från sulfatmassaindustrin, utöver lösta organiska ämnen och klorerad organisk substans, också 
biokemisk syreförbrukning (BOD254), fosfor (P), kväve (N) och klorat. Vad gäller sulfatmassa-
industrins utsläpp till luft omnämns utöver utsläpp av svavel också utsläpp av kväveoxider 
(NOx), samt är utsläppskällorna inom processen närmare angivna i poster av sodapanna, mesa-
ugn, gasdestruktionsugn, samt ”diffust/övrigt”. Vid de sammanlagt 23 sulfatmassabruken utgör 
posten ”diffust/övrigt” i genomsnitt den största utsläppskällan i fråga om svavel, följt av 
sodapannan. Variationerna mellan bruken är dock stora och vid Värö bruk uppgavs (1999) 
mesaugnen vara den största svavelutsläppskällan. I fråga om utsläppen av kväveoxider utgör
sodapannan den absolut största källan vid samtliga sulfatmassabruk. Av Naturvårdsverkets
rapport (1999) framgår vidare att renseri- och vedgårdsavfall utgör den största avfallsposten 
inom sulfatmassaindustrin i våtvikt räknat, och att detta avfall antingen återvinns eller deponeras 
vid de olika bruken. Andra stora avfallsposter inom industrin utgörs av grönlutslam samt av 
bioslam och kemslam från rening. Hanteringen av nämnda avfallsposter uppges vanligtvis vara 
deponering.255

Vad angår dagens miljöteknik inom massaindustrin berättar Roland Löfblad, miljöchef vid
Södra Cell AB (tidigare SIAB), hur Södra Cell idag har bästa möjliga teknik ur vatten- och luft-
aspekt enligt IPPC-direktivens anvisningar (se nedan). Han berättar att detta bl.a. omfattar en 
biologisk rening av avloppsvattnet och en mycket avancerad luktteknik vid Värö bruk, där både 
svag- och starkluktgaser samlas upp i ett luktuppsamlingssystem och förbränns i en sodapanna, 
och där en fackla drar till sig de gaser som pyser ut ur luktuppsamlingssystemet. Han konstaterar 
dock  att Värö bruk ännu inte är helt luktfritt. Ser vi till dagens svenska miljöskyddslagstiftning
slår Löfblad fast att denna under de senaste 10 åren kommit att påverkas även av EU-lagarna, 
vilket bl.a. bidragit (1996) till införandet av IPPC-direktivet (Integrated Pollution Prevention
and Control). Detta direktiv förstärker det som redan fanns i miljöskyddslagen och sedermera i
miljöbalken, fortsätter Löfblad, nämligen att industrin förväntas begränsa utsläppen efter vad
som är tekniskt möjligt. Han konstaterar att myndigheterna som en effekt av detta lägger en
mycket stor betoning på ”bästa möjliga teknik” snarare än på någon förmodad återstående
negativ miljöeffekt av produktionen. Löfblad sammanfattar; den sammantagna diskussionen 
handlar till följd av detta idag ganska lite om miljöeffekterna från massaindustrin, utan mer om
vad som kan anses vara tekniskt möjligt.256

Massaindustrins föroreningsproblem vid sekelskiftet 1900 
Vid tiden för Örebrokonflikten (sekelskiftet 1900) utgjordes den luftförorening som allmänhet
och expertis generellt relaterade till sulfatcellulosatillverkning framförallt av illaluktande gaser

253 Skogsindustrierna (2005).
254 BOD (Biochemical Oxygen Demand) utgör den internationella beteckningen för biokemisk syreförbrukning.
255 Statens naturvårdsverk (1999).
256 Intervju med Roland Löfblad och Kjell Bryngel, 23 maj, 2005 i Värö. Roland Löfblad har varit miljöchef för
Södra Cell sedan 1988 och var innan dess anställd vid IVL (sedan 1971) och Ångpanneföreningen (sedan 1981).
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och än så länge inte av exempelvis stoft.257 Expertis inom sulfatcellulosatillverkning vid tiden 
för konfliktens start, kände dock ännu inte till sammansättningen på de illaluktande ämnen som 
uppkommer vid sulfatcellulosatillverkning. Det var ännu inte heller fullt vedertaget bland
expertis om det var kokningen eller indunstningen som utgjorde den största luktkällan i proces-
sen, och det kunde således inte fastslås var i processen de största ansträngningarna att finna 
tekniska åtgärder mot luktproblemet borde sättas in. Det fanns heller inte någon tillgänglig 
luktbekämpningsteknik på marknaden vid tiden för Örebrokonflikten, annat än höga skorstenar 
för gaserna från indunstningen, vilket allmänhet och expertis vid denna tid dock börjat konsta-
tera inte utgjorde någon tillräcklig åtgärd i sammanhanget.258 Gällande den vattenförorening 
som expertisen relaterade till sulfatmassatillverkning vid tiden för Örebrokonflikten, handlade
det framförallt om fiberutsläpp, och de tekniska åtgärder som fanns att tillgå utgjordes 
framförallt av olika former av fiberfångare och enklare sedimenteringsbassänger. Även fettäm-
nen och lösta oxiderbara ämnen relaterades i viss mån till sulfatcellulosaindustrins vattenför-
orening, varför somliga åtgärder fanns att tillgå även för att minska effekten av dessa utsläpp, 
såsom bl.a. behandling av de lösta oxiderbara ämnena genom luftning av avloppsvattnet i 
mindre torn av träribbor. Viss kunskap fanns också om biologisk rening av avloppsvattnet, och 
tekniker för bättre utspädning av avloppsvattnet diskuterades, bl.a. genom att leda det till större 
vattendrag. De åtgärder som fanns att tillgå utgjordes således framförallt av olika former av 
rening och utspädning av avloppsvattnet (och i mycket mindre grad av förändringar i produk-
tionsprocessen).259

Massaindustrins föroreningsproblem under 1960- och 1970-talen 
Vid tiden för Värökonflikten (1960/70-tal) konstateras i rapporten Skogsindustriernas luftvårds-
problem (1969)260 att de luftburna/gasformiga utsläppen från sulfatmassaindustrin huvudsak-
ligen består av vattenånga, syrgas, kvävgas och koldioxid, samt till viss del även av stoftpar-
tiklar, svaveldioxid, luktämnen och klorhaltiga ämnen. Som luftföroreningar omtalas emellertid
i detta sammanhang endast stoftutsläpp, svaveldioxid och luktämnen. I rapporten konstateras att
stoftutsläppen kommer från sodapanna, barkpanna och mesaugn, och att stoftutsläppen från 
sodapannan lämpligen minskas med hjälp av ett elektrofilter (fanns vid samtliga svenska 
sulfatfabriker).261 Stoftutsläppen från barkpannan konstateras lämpligen minska genom stoftav-
skiljare, och stoftutsläppen från mesaugn med skrubber eller elektrofilter. Det konstateras vidare 
att svaveldioxiden framförallt avgår från sodapannan samt att den lämpligen uppsamlas i den 
rökgasskrubber som flera sulfatmassafabriker är utrustade med av värmeåtervinningsskäl.
Luktämnena vet man numera består av svavelväte, metylmerkaptan, dimetylsulfid och dimetyl-
disulfid (sambandet mellan halt och lukt är dock inte känt), och man vet att de framförallt avgår 
med gaser från sodapanna, kokeri och indunstning, men att de också kan avgå från lutcisterner, 
massakärl, hartskokeri, mesaombränning, sedimenteringsbassänger och avdrivarkolonner.262

Vad angår tekniken för minskandet av luktämnen omnämns i samma rapport hur gaserna 
från kokeri och indunstning lämpligen behandlas med antingen Mörrums luktbehandlingssystem
eller med Uddeholmsmetoden. Mörrums luktbehandlingssystem utgjordes av en luktledning där 

257 Söderholm (2001). Peter Klason omnämner dock under tiden för Örebrokonflikten vid ett tillfälle hur sulfat-
cellulosatillverkning alstrar ”svavelsyrlighet” som i sin tur skadar barrträd (Söderholm, 2001, avsnitt 5.1).
258 Söderholm (2001) avsnitten 4.3.2, 4.3.6 och kapitel 5.
259 Söderholm (2001) (avsnitten 3.3.2, 4.3.2, 4.3.6 och kapitel 5), samt Lundgren (1974).
260 Statens naturvårdsverk (1969).
261 1967 fanns det 31 sulfatmassafabriker i Sverige
262 Åtgärd för rening av kondensat från indunstning.
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okondenserbar gas från indunstningen och kokeriet tillsammans med gas från uppsamlings-
tankarna för kvistmassa och tvättlut fördes in och därpå behandlades i ett svartlutsoxidations-
torn. I detta fixerades luktämnena i svartlut samtidigt som svartluten oxiderades och således gav
upphov till mindre mängd luktämnen vid indunstningen än vad som annars skulle ha varit fallet. 
Efter tornet leddes de luktande gaserna till en skrubber där de tvättades med blekeribakvatten. 
Mörrums luktbehandlingssystem utgjordes även av en alkaliskrubber där okondenserbar gas från 
indunstningen skrubbades med svaglut innan den leddes in i luktledningen, samt av en 
blandningsskorsten för sammanförandet av ventilationsluft från tvätteri och blekeri där kloret 
förstörde en del av luktämnena. Uddeholmsmetoden kännetecknades av att okondenserbar gas 
från indunstning och kokeri samlades upp och leddes såsom sekundärluft till en destruktionsugn 
ansluten till en ångpanna, samt av destillation av kokerikondensat i avdrivarkolonn. Oljefasen av 
det kondensat, liksom den okondenserbara gas som erhölls genom destillationen, brändes i 
sodaugnen. Det är inte direkt uttalat i rapporten vilken metod, Mörrumsystemet eller 
Uddeholmsmetoden, som föredrogs av samarbetsgruppen. Det förs emellertid en mer ingående
diskussion kring driftskostnaderna kopplade till Uddeholmsmetoden, vilket eventuellt skulle 
kunna tyda på att man föredrog denna metod.263

Genom Skogsindustrins miljövårdsprojekt, som SSVL fick i uppdrag av Svenska 
cellulosa- och pappersbruksföreningen att genomföra under 1970-talets tre första år, får vi en 
relativt heltäckande bild över alla de miljöproblem som kopplades till skogsindustrin vid den här 
tiden, liksom över vilken miljöteknik som fanns tillgänglig. Projektet speglar tydligt hur, till 
följd av att miljöskyddslagen införts, begreppet ”bästa teknik” fick en mer framträdande plats i
miljödiskus-sionen. Inriktningen på delprojekten – systemslutning i kokeri/tvätteri/sileri,
blekning, indunstning och kondensatbehandling, tillfälliga utsläpp, slamhantering, systemslut-
ning i pappersbruk, biologisk-kemisk rening av avloppsvatten, och luftvårdsproblem – förtäljer 
dock att man ännu inte i särskilt stor omfattning kopplade samman frågor som energiförbruk-
ning och klimat med skogsindustrins miljövårdsarbete. Fokus låg fortfarande, liksom vid 1900-
talets början, primärt vid att minska mängden förorenande punktutsläpp till vatten och luft. De
vattenburna utsläppen från skogsindustrin omnämndes i termer av fibrer, lignin och biokemisk
syreförbrukning, och man konstaterade att de största utsläppen härstammade från barkning och 
blekning samt från kondensat. Vad angår de luftburna utsläppen försökte man utöver lukten 
även minska på utsläppen av stoft och svaveldioxid till luft. Man fokuserade också i större 
utsträckning på avfallshanteringen (framförallt på hanteringen av slam från produktion och 
avloppsvattenbehandling), på återanvändning samt på rening vid källan och inte bara på rening
av avloppsvattnet. Exempelvis undersöktes möjligheterna att återanvända kokeri-tvätteri-sileri-
vattnet i syfte att minska ligninutsläppen, liksom möjligheterna att minska utsläppen i samband
med blekning, och att förhindra tillfälliga utsläpp från bl.a. massakar och kemikaliecisterner
genom reservcisterner och genom separation av olika avloppsvatten i avloppssystemet (i syfte
att kunna ge dem erforderlig behandling). Dessutom undersöktes möjligheten att rena och åter-
använda indunstningskondensaten (vattnet som tas bort från svartluten vid indunstningen). 
Projektdeltagarna konstaterar i detta sammanhang att flera sulfatfabriker redan återanvände 
kondensat, framförallt i tvätteri och mixeri, samt att flera dessutom renade dem med hjälp av 
rökgaser eller färskånga i avdrivarkolonn.264

Genom de många rapporter som gavs ut av SSVL med anledning av Skogsindustrins
miljövårdsprojekt speglas också en mycket stark kunskapstillväxt kring skogsindustrins 
luftvårdsproblem och likaså en snabb utveckling i fråga om skogsindustriell luftvårdsteknik, 

263 Statens naturvårdsverk (1969).
264 SSVL (1972, 1973a-c, 1974).
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jämfört med bara några få år tidigare, då rapporten Skogsindustriernas luftvårdsproblem
sammanställdes. Det framgår exempelvis i delprojektet om luftvården att man i hög grad inriktat
verksamheten på att utveckla ett system för styrning av sodapannor i luftvårdande syfte med
hjälp av datorstyrning och studier av primäremissionen i sodapannans eldrum.265 Utöver dator-
styrnings- och primäremissionsstudierna uppges här även ett antal sodapannor ha utrustats med
registrerande instrument för svavelväte och svaveldioxid i syfte att få underlag för upprättande 
av emissionsriktvärden samt för att få erfarenheter på instrumentsidan.266 Utöver på sodapannan 
fokuserade delprojektet om luftvården dessutom på emissioner från mesaugnen, på diffusa
emissioner (sedimenteringsbassänger, upplag, läckage från olika anläggningar etc.), samt på 
rökgasrening vid sulfitfabriker.267 Vad angår slutligen metoden för luktdestruktion genom
förbränning, vilken presenterats under benämningen Uddeholmsmetoden i rapporten Skogs-
industriernas luftvårdsproblem några år tidigare, omnämns även denna i rapporteringen från 
(SSVL-)delprojektet om luftvården. I halvårsrapporten från 1972 konstateras nämligen att det nu
finns fem fabriker som nyttjar anläggningar för luktdestruktion genom förbränning, där såväl 
sodapanna som mesaugn och barkpanna med lämplig förugn används, och där mätningar visar
att avgaserna är fria från kända luktande svavelföreningar (svavelväte, metylmerkaptan och 
organiska sulfider).268

2.5  Avslutande kommentarer
1900-talets sju första decennier utgjorde en omvälvande period för såväl den massaindustriella
expansionen som den miljörättsliga och miljöpolitiska utvecklingen kring industriell förorening.
Dessutom expanderade pappers- och massaindustrins vetenskapliga aktiviteter kraftigt under 
perioden. Miljörättsligt gick utvecklingen framåt framförallt ifråga om hanteringen av den 
industriella vattenföroreningen. Regleringen av luftföroreningar utvecklades mycket lång-
sammare, även om problemet uppmärksammades och ambitionen fanns att reglera även dessa
utsläpp redan vid tiden för Örebrokonflikten. När det gäller karaktären på den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen kan vi konstatera att även om tillverkningen av kemisk massa i 
grunden var densamma genom perioden, förfinades processen, inte minst i fråga om ökad 
kemikalie- och värmeåtervinning. Ser vi till den vetenskapliga aktivitet som omgärdade 
massaindustrin framträder i sin tur en expansion utan dess like under perioden 1900-1970, 
framförallt gällande de branschgemensamma aktiviteterna (t.ex. SPCI, SIV, SSVL, STFI, IVL 
m.fl.). I detta kapitel har vi studerat ekonomi, politik, teknik och för branschen centrala 
organisationer separat, under det att samspelet och interaktionen mellan dessa – samt dessas 
betydelse för teknikvalens villkor – kommer att belysas i samband med analyserna av Örebro-
respektive Värökonflikterna i kapitel 3 och 4.

265 Datorstyrningen studerades av Billeruds AB och primäremissionen av STFI, dock båda i SSVL:s försorg (SSVL,
1973b).
266 Ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket och SCPF, även detta i SSVL:s försorg (SSVL, 1973b).
267 Det konstateras beträffande svavelväteemissionerna från mesaugnen, att de kan reduceras om mesan tvättas
ordent-ligt, och om de diffusa emissionerna, att de inte torde vara av särskilt stor betydelse för luktsituationen
utanför fabrikens närområde (SSVL, 1973b).
268 Statens naturvårdsverk (1969), samt SSVL (1973a, 1974, 1973b, 1973c, 1972).
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Kapitel 3 

ÖREBROKONFLIKTEN
Föroreningsmotstånd och teknikval under 1900-talets början

I Molae Chartariae Suecanae, Svenska pappersbruksföreningens tjugofemårsskrift från 1923, 
står följande skrivet om Örebro Pappersbruk:1

Mot en ljus morgonhimmel en mäktig skorsten med en svepande vit rökstrimma, som än
ytterligare betonar Närkesslättens långa linjer. Det är första glimten av Örebro pappersbruk,
när vi söderifrån åka in i de hundrade skofabrikanternas bygd.
Fritt för sol och vindar ligger bruket ovanför staden på vida gärden i sakta sluttning nedemot
Svartån och Hjälmaren.2

I detta kapitel kommer vi att få anledning att återkomma både till ”den mäktiga skorstenen” och
till brukets läge ”ovanför staden”, ”nedemot Svartån”, ”på vida gärden”, ”fritt för vindar”. Den 
mäktiga skorstenen utgjorde nämligen ett av de teknikval som vidtogs vid bruket till följd av
den konflikt som blommade upp kring dess förorenande utsläpp några år in på 1900-talet, och 
där opinionen bestod av såväl enskilda fiskerättsägare kring Hjälmarens strand, som av enskilda 
i Örebro stad, företrädda av bl.a. stadens hälsovårdsnämnd respektive stadsfullmäktige.

Örebro Pappersbruk grundades år 1901 på initiativ av bruksmannen och bergsingenjören 
Carl Sahlin (1861-1943). Han var vid sekelskiftet nybliven disponent för Laxå bruk och hade 
som uppgift att försöka ställa kraftverksbolaget Örebro Elektriska på fötter, där Laxå bruk hade 
stora ekonomiska intressen. Lösningen blev att grunda ett strömslukande pappersbruk i Örebro, 
med ett mångårigt kraftkontrakt med elektricitetsbolaget, vars trångmål då skulle kunna avhjäl-
pas.3 Stora aktietecknare blev bl.a. Laxå Bruks AB, exportfirman Ekman & Co., Göteborg (mot
att firman fick ensamrätt till bolagets exportförsäljning), samt Karlstads Mekaniska Werkstad
(mot att en del av brukets maskinella utrustning beställdes där). Bland enskilda aktietecknare
märktes bl.a. professor Svante Arrhenius, som bara några år tidigare (1896) gjort en banbrytande 
kvantitativ beräkning av växthuseffekten,4 och kung Oscar II. Aktieteckningen skedde på våren 
1901, och den 30 maj konstituerades bolaget. Till styrelseledamöter valdes ryttmästare K. Bohn-
stedt från Hjälmarsnäs, konsul Johan Ekman från Göteborg, kamrerare Claes Bergman5 från 
Örebro, disponent Carl Sahlin från Laxå, och fabrikör Gustaf Melin från Göteborg (Svante 
Arrhenius valdes till revisorssuppleant). Bohnstedt valdes till ordförande i styrelsen och till 
disponent och VD utsågs Gustav Melin. Under den tidsperiod som föreliggande studie fokuserar 
på, dvs. åren 1903-1911, består denna ledning så när som på att Melin avgår som disponent 
sommaren år 1903 på grund av hälsoskäl och ersätts av Gustaf Åkerholm.6

1 Idag (år 2005) är Mondi Packaging Örebro AB inrymt i f.d. Örebro Pappersbruks lokaler.
2 Svenska Pappersbruksföreningen (1923), s. 127f.
3 Johansson och Eckerbom (1951).
4 Svante Arrhenius upptäckte inte (såsom ofta antyds) växthuseffekten (jordens temperaturförändring som en funk-
tion av luftens koldioxidhalt), men var först med en kvantitativ beräkning av den. Arrhenius såg emellertid inga
nackdelar med att koldioxidökningen skulle höja temperaturen. Han betraktade det snarare som positivt för efter-
världen att få ett mildare klimat (Andersson, 2001).
5 Claes Bergman var far till författaren Hjalmar Bergman.
6 Johansson och Eckerbom (1951).
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Styrelseledamoten och disponenten Gustaf Åkerholm spelade en central roll under kon-
flikten; han var den som författade de flesta av pappersbrukets skrivelser i ärendet, ibland helt 
utan styrelsens inblandning, även om styrelsen alltid informerades om dessa skrivelser vid 
nästkommande styrelsemöte (företaget hade i genomsnitt fyra styrelsemöten per år). Alla större
beslut vad gällde konflikten, såsom teknikval, strategiplanering, engagerandet av sakkunniga 
etc., togs emellertid av styrelsen gemensamt.7

Den 30 juni 1901 togs det första spadtaget i det område som förvärvats i Almby socken nä-
ra Örebro stads gräns, och redan den 9 januari 1903 stod en fabrik färdig för tillverkning av ca 4 
000 ton kraftpapper och 3000 ton papp per år, samt därtill erforderlig soda-/sulfatmassa och slip-
massa i eget kokeri och sliperi.8 Örebro Pappersbruk producerade således inte bara sulfatmassa
utan även mekanisk massa samt papper och papp. Det är dock sulfatmassaproduktionen som 
främst står i fokus för denna studie eftersom den ensam orsakade lukten samt utsläppet av alkali- 
och kalksalter; fiberutsläppen kom emellertid från både slip- och sulfatmassatillverkningen samt
från papperstillverkningen. Det faktum att fabriken anlades precis utanför stadsgränsen, i lands-
kommunen Almby, skulle visa sig få betydelse för konfliktens förlopp. 

Åren fram till första världskriget var besvärliga för Örebro Pappersbruk. Priserna var pres-
sade och exportmöjligheterna dåliga för kraftpappret. Inte förrän 1907 uppnådde företaget den 
produktionsmängd av papper och papp på 7000 ton som man beräknat från början, och först vid 
bolagsstämman i mars 1917 kunde aktieägarna för första gången glädja sig åt utdelning på sina 
aktier till följd av höjda papperspriser.9 I företagets jubileumsbok från 1951 framhålls, utöver 
pressade marknadspriser, även den föroreningskonflikt som skall studeras nedan, som en förkla-
ring till bolagets dåliga ekonomiska situation under dessa tidiga år.10 I Pappersbruksföreningens
25-årsskrift från 1923 anförs i samma linje om de teknikval som Örebro Pappersbruk gjorde som 
en följd av konflikten, att:

[d]essa anordningar och särskilt de omfattande utredningar och försök, som gingo före dem,
bidrogo i ej ringa mån till att företaget [Örebro Pappersbruk] från sin start och fram i världs-
krigets första år icke arbetade med samma ekonomiska framgång som numera.11

I företagets jubileumsbok från 1951 framhålls dessutom de pressade marknadspriserna, och de 
därmed höjda kvalitetskraven på kraftpappret, som en förklaring till att företaget under som-
maren 1903 övergick från soda- till sulfatmetoden.12 Det är riktigt att sulfatmetoden bidrog med
ett starkare papper. Sulfatmetoden var emellertid också billigare än sodametoden och bidrog bl.a. 
med ett större vedutbyte, vilket skulle kunna utgöra ytterligare förklaringar till att företaget 
övergick till denna metod. När företaget startade med sulfatmetoden formulerades också snart 
klagomålen över den ”sulfatlukt” (svavelföreningar, huvudsakligen merkaptaner) som började 
driva in över Örebro när vinden låg på från öster där fabriken var belägen. Klagomålen över
lukten kom tillsammans med klagomålen över brukets vattenburna utsläpp att leda till en, för den 
här tiden, ovanligt omfattande rättsprocess gällande industriell förorening. Processen gick ändå 

7 Innan Åkerholm blev disponent och styrelseledamot vid Örebro Pappersbruk hade han varit anställd vid flera järn-
bruk och gruvor, samt varit VD i Maltesholms Cement AB. Åren efter konfliktens slut 1911 blev han bl.a. ständig
ledamot i Svenska Pappersbruksföreningen, ordförande i Svenska Pappersbruksförbundet, samt ledamot i Örebro
stadsfullmäktige (Svenska Pappersbruksföreningen, 1923).
8 Den snabba uppbyggnaden av bruket, på omkring 1 1/3 år, betraktades inom fackmannakretsar som ett rekord sett
efter svenska förhållanden (Hvar 8:e dag, 1903). Se också Johansson och Eckerbom (1951).
9 Assarsson (1991).
10 Johansson och Eckerbom (1951).
11 Svenska Pappersbruksföreningen (1923), s. 133.
12 Johansson och Eckerbom (1951).
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upp i Regeringsrätten där den avslutades först 1911. I företagets jubileumsbok från 1951 fram-
hålls om luftföroreningsfrågan att:

[d]et [inte] är [...] [någon] överdrift att påstå, att få industrier i vårt land varit så utsatta för
svårigheter och hinder med anledning av luftföroreningar som Örebro Pappersbruk.13

I den lokala dagstidningen Örebro Dagblad (med en upplaga på ca 3600 exemplar och till-
sammans med Nerikes Allehanda den enda dagstidningen i Örebro år 1903) finns under det 
första året med sulfatlukt (sommaren 1903 – sommaren 1904) inte en enda kommentar om 
lukten. En fullständig genomgång av Örebro Dagblad från den 1 juli 1903 till den 30 juni 1904, 
visar endast en liten notis om luktproblemen den 21 juni 1904. Notisen handlar om att greve 
Mörner och andra villa- och fiskerättsägare utefter Hjälmaren skickat en skrivelse i ärendet till 
Konungens befallningshavande. Företaget nämns dock i samband med vattenförorening tidigt på 
våren 1904 i Örebro Dagblad. Det sägs då att länets fiskeriförvaltningsnämnd tvingats fästa lä-
nets träsliperiers uppmärksamhet på att de (sliperierna) skadar fisket genom att förorena vattnet, 
samt att detta bl.a. bidragit till att Örebro Pappersbruk investerat i ”en särskild maskin till före-
byggande af vattnets förorenande i Hjälmaren.”14

Mörners m.fl. skrivelse i juni 1904, utgjorde det första formella klagomålet beträffande 
föroreningen från Örebro Pappersbruk, och det var i och med denna skrivelse som konflikten 
startade på allvar. Skrivelsen utgjorde den första i en lång rad av dokument i ärendet som skulle 
komma att samlas på Konungens befallningshavandes (KB:s) bord i egenskap av länets högsta 
statliga myndighet. De lagrum som åberopades av de klagande utgjordes av 1874 års hälso-
vårdsstadga, samt av 1880 års vattenrättsförordning. KB lämnade ett utslag i april 1907. Detta 
överklagades emellertid, och konflikten flyttades upp i Regeringsrätten där beslut togs i mars
1911.

I detta kapitel följer först (i avsnitt 3.1) en kronologisk kartläggning och analys av luftför-
oreningsfrågan i Örebrokonflikten, dvs. över problemdefinitioner, argument, sakkunnigutlåtan-
den, företagets genmälen, domar och teknikval relaterade till luftföroreningsfrågan. Således
varvas kartläggningen och analysen av dels klagomålen, dels företagets genmälen och teknikval, 
dels olika institutionella utlåtanden, i turordning efter när de lades fram respektive verkställdes.
Därpå (i avsnitt 3.2) följer en motsvarande kartläggning och analys av vattenföroreningsfrågan i 
konflikten. Både luft- och vattenavsnittet följer den kronologiska uppdelningen – (a) 1904-1907, 
Fram till Konungens befallningshavandes utslag; (b) 1907-1909, Lugnet före stormen; och (c)
1910, Den vetenskapliga kontroversen. Det bör dock noteras att den vetenskapliga konflikten, 
och år 1910 som kulmen/stormen på konflikten, i princip endast berör luftföroreningsfrågan 
(vattenföroreningsfrågan var i stort sett redan överspelad då).

3.1  Sökandet bort från lukten: luftföroreningsfrågan i Örebrokonflikten
Klagomålen i Örebrokonflikten rörde i mycket hög grad de luftburna utsläppen och den därmed
förknippade ”hälsovådliga” lukten. När industriell luftförorening vid den här tiden (tidigt 1900-
tal) började uppfattas som ett problem, var området outforskat; kunskapen om problemets
avhjälpande var liten och således var också valen mellan givna teknologier för att undvika 
utsläppen få eller obefintliga. Så var fallet inte minst inom massaindustrin. Av just denna
anledning präglas inte sällan miljökonflikter beträffande en industriell verksamhets åverkan på 
miljön, av en hög grad av inblandning av experter och sakkunniga. Likaså i Örebrokonflikten 

13 Johansson och Eckerbom (1951), s. 76.
14 Örebro Dagblad (1904).
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var inblandningen av experter relativt hög. 1906 anlitades exempelvis bruket en expert, Peter 
Klason, i syfte att erhålla förslag på en lämplig – men dock inte för kostsam – metod för luktens 
borttagande. Snart började också de klagande och dessas experter att kritisera Klason och 
ifrågasätta hans uttalanden och tom. hans kompetens. Först i och med att hälsovårdsnämnden i
Örebro, under 1910 anlitade ingenjör Einar Gelertsen, mötte emellertid Klason en någorlunda 
jämbördig och vetenskaplig motståndare och den vetenskapliga kontroversen var därmed ett 
faktum. Som diskuterats ovan är det, i de fall då båda sidor i en konflikt nyttjar vetenskaplig 
kompetens, hög sannolikhet att konflikten ändrar karaktär. Så var också fallet i denna konflikt, 
vilken under dess sista år, 1910, i mycket hög grad kom att präglas av just kontroversen mellan
Klason och Gelertsen. 

3.1.1  Konflikten om lukten fram till KB:s utslag (1904-1907) 

De klagande om lukten 
Den 8 juni 1904 skickas den första skrivelsen i ärendet om brukets förorening av luft till KB i 
Örebro län. Det är greve Axel Mörner som tillsammans med omkring 25 andra fiskerättsägare
och villaägare kring Hjälmarens strand, bl.a. beklagar sig över att det ”spillvatten och annat 
avfall” som släpps ut från bruket, förorenar vattnet i Hemfjärden så att ”vedervärdig och helt 
säkert för närboendes hälsa menlig stank” spreds till bostäderna kring sjön.15 Mörner m.fl.
klagar även över den ”för hela trakten besvärande röken”, som de menar orsakar obehag av 
hälsovådlig art. Under åberopande av hälsovårdsstadgan hemställer man att bruket skall tvingas
vidta åtgärder för undanröjandet av olägenheterna. Framförallt föreslås att röken skall avledas 
genom en högre skorsten ”eller på annat mot hälsofara fullt betryggande sätt.”16

Knappt ett halvår senare, i november 1904, efter att bruket hunnit inkomma med två 
förklaringar, skickar greve Mörner m.fl. ännu en skrivelse. Även i denna framhålls rökens 
hälsovådlighet och hur den är ”till lida” för alla kringboende. Mörner m.fl. påpekar också att det 
faktum att det tillsatts rökinspektörer i vissa stora städer, indikerar att vetenskapen uppfunnit 
metoder till förebyggande av hälsovådlig rök.17 Ett år efter att Mörner m.fl. skickat den första
skrivelsen, skickar hälsovårdsnämnden i Örebro stad, i juli 1905, en första, mycket kort skri-
velse om den ”särdeles elaka lukt” som nämnden anför sprids från bruket till större delen av
Örebro. Hälsovårdsnämnden anhåller att KB snarast skall ålägga pappersbruket att vidta sådana 
åtgärder att lukten upphör.18 Nio månader senare, i april 1906, sammanställer nämnden ytter-
ligare en skrivelse. Denna relativt långa skrivelse inleds med en förklaring över varför det dröjt
nio månader innan den sammanställts, vilket uppges bero på att nämnden låtit verkställa en vida-
re utredning av frågan. Bland annat har den begärt och erhållit utlåtande från stadsläkaren Oscar
Sundelius i Örebro, och från ingenjören vid Stockholms stads hälsovårdsnämnd, Klas Sondén.19

Örebro stadsläkare, Oscar Sundelius, som enligt praxis i 1874 års hälsovårdsstadga själv 
satt med i stadens hälsovårdsnämnd, skrev i sitt yttrande att invånarna i Örebro stad besvärats av
en ytterst elak lukt från bruket alltsedan sommaren 1903 då bruket övergick från sodametoden,
”hvilken icke medför någon svårare förorening af luften,” till sulfatmetoden, ”som däremot […]

15 Mörner – KB 8/6 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
16 Ibid.
17 Mörner – KB 22/11 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). Begreppet rökinspektör om-
nämns inte ytterligare i det material jag gått igenom rörande Örebrokonflikten. Se dock Uekotter (1999) samt Strad-
ling och Tarr (1999). Dessutom övervägde man i Finland år 1910 att låta inspektörer övervaka påbjudna åtgärder
mot sulfatfabriker (Svensk Papperstidning, 1910a, 1910d).
18 Hälsovårdsnämnden – KB 4/7 1905 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
19 Sondén blev anlitad som sakkunnig av båda sidor i konflikten, av bruket 1904, samt av hälsovårdsnämnden 1906.

88



i hög grad åstadkommer luftförskämning.”20 Att det är just från pappersbruket som lukten kom-
mer menar Sundelius bevisas av att lukten: (a) inte förekom innan 1903; (b) endast förnimmes
på läsidan av fabriken; och (c) i orten går under beteckningen ”pappersbrukslukten”.

Sundelius återger också en del uppgifter han inhämtat från brukets disponent angående de 
illaluktande gaserna, bl.a. att de utgörs av svavelväte, metylmerkaptan och andra gasformiga
föreningar som hör till merkaptangruppen, samt att de alstras dels vid träets kokning i kokarna, 
dels vid sodaåtervinningen. Han betonar också att de gaser som bildas vid kokningen konden-
seras i ytkondensatorer och avgår i luften genom en trähuv på fabrikstaket, samt att de gaser som
bildas vid sodaåtervinningen avgår tillsammans med en stor mängd vattenånga genom två 
skorstenar på 9 respektive 15 meter. Sundelius påpekar att dessa höjder är så låga att effekterna 
av en högre skorsten borde bli stora och lukten i stort sett möjlig att undvika. Han menar att 
gaserna nu dagligen kan förnimmas på slätterna kring staden där vinden har fritt spelrum, och att 
de ”stegras till odräglighet” inne i staden där luften är ”mindre rörlig.” I staden tränger lukten 
igenom otätheter i dörrar och fönster och är sedan i stort sett omöjlig att bli av med, förklarar
Sundelius, som också menar att förhållandena för stadens invånare blir menliga (i sanitärt hän-
seende) eftersom de förutom att inandas den förskämda luften dessutom hindras från att föra in 
frisk luft i sina bostäder och andra lokaler. Dessutom, fortsätter Sundelius, blir alla andra åtgär-
der för att bevara luftens renhet i staden tillintetgjorda av ”pappersbrukslukten”. 21

Antagandet att lukten är hälsovådlig baserar Sundelius på det faktum att läkare i staden 
uppgett att de iakttagit flera fall där lukten inverkat menligt på ”känsliga och svaga individer” i 
form av ”äckel, huvudvärk och allmänt illamående”, vilket har försämrat deras hälsa och för-
svagat deras motståndskraft mot sjukdomar. Under sådana förhållanden, fortsätter Sundelius, är 
det inte konstigt att både enskilda personer och allmänna inrättningar där större antal människor
samlas, som sjukhus och skolor, klagar mycket över lukten.22 Utöver att intyga luktens hälso-
vådlighet yrkar Sundelius på en lagändring i syfte att fylla luckan mellan hälsovårdslagstift-
ningen för stad och land så att: 

följderna af landtkommunernas liknöjdhet för sanitära angelägenheter icke må gå ut öfver 
närliggande stadssamhällen, såsom förhållandet är uti ifrågavarande fall.23

I protokoll från kommunalnämnden i Almbys (brukets hemkommun) sammanträden under åren 
1904-1911, finns bara två notiser om föroreningarna från bruket, en från 1904 och en från 1908, 
och ingen av dem tyder på att kommunalnämnden tog strid med bruket i frågan.24

20 Sundelius – Hälsovårdsnämnden 19/3 1906 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). Om praxis i
1874 års hälsovårdsstadga, se Helsovårdsstadga af den 25 september 1874, 1:1-2, 6-7, 2:2.
21 Ibid.
22 Sundelius – Hälsovårdsnämnden 19/3 1906 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
23 Ibid.
24 Notisen från 1904 berättar att nämnden av länsstyrelsen ombetts uttala sig om den industriella föroreningen av
vatten och luft. Länsstyrelserna hade i sin tur beordrats av finansdepartementet att uttala sig i frågan som en följd av 
den tidiga föroreningsdebatten i riksdagen 1902-1904. Kommunalnämnden sade då i sitt uttalande att bruket spred
en ”nästan olidlig lukt” på betydliga avstånd, vilken trängde in i omkringliggande bostäder, samt spred ”en mängd
bestående delar” till Svartån, ehuru kommunalnämnden tyckte att bruket funnits för kort tid för att man skulle
kunna uttala sig om hur skadlig föroreningen var för vattnet och fisken, samt lukten för människors hälsa (Protokoll
fört vid Almby kommunalnämnds sammanträde den 21 mars 1904, Kommunalnämnden protokoll 1904-1920,
Örebro stadsarkiv). Notisen från 1908 berättar i sin tur att brukets disponent Åkerholm, i en skrivelse bett kom-
munalnämnden intyga att driften vid bruket inte var hälsovådlig för arbetare eller närboende. Ett sådant intyg hade
kommunalnämnden emellertid inte velat ge.
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Sundelius avslutar sitt utlåtande med att framhålla det underliga i att hälsovårdsstadgan 
kan döma personer till böter för ”bristfälliga anordningar för luftväxling” eller för ”torgföring af 
otjänlig människoföda”:

då det samtidigt går för sig att strafflöst påtvinga befolkningen en luft, som är både oren och 
till inandning otjänlig.25

Hälsovårdsnämndens andre sakkunnige under konfliktens tidiga år, ingenjören, kemisten och 
medicine hedersdoktorn Klas Sondén, var en samtida central gestalt inom föroreningsdebatten, 
och då framförallt i fråga om vattenföroreningsfrågor.26 Nämnden ville emellertid att han skulle
yttra sig om den tekniska möjligheten att minska lukten.

Om möjligheterna att minska utsläppsmängden av illaluktande gaser från bruket, meddelar
Sondén i skrivelse till hälsovårdsnämnden i april 1906, att han inte känner till någon metod för
borttagandet eller oskadliggörandet av lukten men att han anser att varje minskning av berörda 
olägenhet vara ”gagnelig” när en fabrik av detta slag är belägen i närheten av en stad. Angående 
frågan om en högre skorsten informerar Sondén att Alvar Müntzing27 (en framstående pappers- 
och cellulosaingenjör som bl.a. var redaktör för Svensk Papperstidning28) intygat att gaserna
sjunker mot marken vid disig och regnig väderlek vare sig skorstenen är hög eller låg. Detta
håller Sondén med om, men menar å andra sidan att en högre skorsten åtminstone skulle föra 
gaserna bortom staden de dagar då väderleken inte är disig och regnig. Sondén påpekar dess-
utom att en högre skorsten skulle föra gaserna till en ”vida större höjd” över marken än vad som
direkt motsvarar skorstenshöjdens ökning, på grund av att gasmassan skulle erhålla en ökad 
hastighet i en högre skorsten. Dessa fakta sammantaget, fortsätter Sondén, utgör goda skäl för 
att ålägga fabriken att uppföra största, praktiskt möjliga, höjd på den skorsten där de illaluktande
gaserna avleds, samt för att se till att gaserna endast får tillfälle att avgå i denna skorsten.29

Sondén meddelar också att han inte anser sig kunna underlåta att meddela att han under 
hösten 1904 utfört vissa undersökningar för brukets räkning, och att han i redogörelsen över 
dessa undersökningar rekommenderat fabriken att höja skorstenen. Han råder dessutom
hälsovårdsnämnden att genom dagliga och regelbundna iakttagelser samla observationsmaterial
beträffande frekvensen på lukten i olika delar av staden, i händelse av en vidarebehandling av 
frågan.30 Inget tyder på att hälsovårdsnämnden följde detta råd.

25 Sundelius – Hälsovårdsnämnden 19/3 1906 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
26 Sondén (1859-1940) var anställd som ingenjör och kemist vid Stockholms stads hälsovårdsnämnd (Eriksson,
1978). Han var dessutom docent i teknisk hygien vid KTH (1894-1922) samt medicine hedersdoktor i Uppsala
(1907), och hade alltså något så ovanligt som både tekniska, kemiska och medicinska kunskaper (Bäckman, 1998).
1908 blev han ledamot av Dikningslagskommittén, som året innan fått i uppdrag av riksdagen att utreda föro-
reningsfrågan. Där ledde han kommitténs vetenskapliga undersökningar (Lundgren, 1974); bl.a. färdigställde han en
översikt över vattenbeskaffenhet i svenska vattendrag 1914 på uppdrag av kommittén (Eriksson, 1978). 1912 blev
Sondén invald som sakkunnig i vattenföroreningsfrågor i det vetenskapliga råd som inrättats av medicinalstyrelsen
samma år (Ibid.). Då hade han redan anlitats av medicinalstyrelsen som sakkunnig under många år. Sondén var
således inblandad som sakkunnig i de flesta stora föroreningskonflikter i början av 1900-talet (bl.a. var han
sakkunnig i en föroreningstvist mellan Avesta Jernverks Aktiebolag och Stockholms Superfosfat Fabriks
Aktiebolag under 1900-talets första decennium) (Bäckman, 1998), och tillhörde de få experter som både gjorde
undersökningar och gav förslag på åtgärder. Under Sondéns verksamhetstid var det framförallt vattenförorening
som uppmärksammades, och ett vanligt krav från Sondéns sida, när det gällde just vattenförorening, var att slam
skulle avlägsnas ur avloppsvatten genom bl.a. slamavsättningsbassänger (Lundgren, 1974).
27 Om Alvar Müntzing, se Sundin (1981).
28 Tidskriften, som vid denna tid var organ för Svenska Pappersbruksföreningen samt SPCI, var samtidigt den enda
egentliga facktidskriften för cellulosatekniska frågor (Sundin, 1981).
29 Sondén – Hälsovårdsnämnd 7/4 1906 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
30 Ibid.
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Utöver att hänvisa till de båda yttrandena informerar hälsovårdsnämnden att den med sin 
talan endast åsyftar förebyggande av den elaka lukt som sprids från bruket, och alltså inte har 
några invändningar mot det vattenburna avfallet. I detta sammanhang framhålls att nämnden
själv, genom att studera flera andra fabriker i Örebro med höga skorstenar, kunnat se att:

[röken,] när den utkommer ur skorstenarna, visserligen äfven vid svag vind följer dennes
riktning, men på sådant sätt att den icke nedkommer i staden, och att röken endast vid star-
kare blåst tryckes nedåt.31

Nämnden påpekar också att det enligt hälsovårdsstadgan tillkommer stadens hälsovårdsnämnd
att se till att fabriker inte inrättas till men för arbetares, närboendes, eller det allmännas hälsa. 
Vidare, att hälsovårdsnämnden är berättigad förmana fabriken vidta åtgärder för olägenhetens 
avhjälpande, samt, om åtgärderna inte verkställs och om olägenheten är svår, äger rätt att tills
vidare förbjuda driften av fabriken. Således, sammanfattar hälsovårdsnämnden, sätter Kungl. 
Maj:t städers ”sundhetsförhållande” framför drift av fabrik.32 Avslutningsvis meddelas att nämn-
den av ovan nämnda skäl anser sig ha anledning att anhålla om att KB skall ålägga bruket att
antingen sluta släppa ut de illaluktande gaserna när vinden ligger på mot Örebro stad, eller att
snarast uppföra en ca 80 meter hög skorsten för gasernas bortförande.33

Inför sommaren 1905 hade KB som högsta statliga myndighet i länet, mottagit ett flertal
skrivelser angående föroreningarna från bruket, dels klagomål från greve Mörner och hälso-
vårdsnämnden, och dels svar från bruket. När ordföranden i Örebro läns fiskeriförvaltnings-
nämnd, Rob Montgomery Cederhielm, i slutet av maj 1905 föreslog att KB skulle utlysa ett 
möte för parter intresserade i saken, tyckte antagligen landshövdingen Theodor Nordström att 
det lät som en bra idé. Under sommaren lästes nämligen en kungörelse upp i kyrkor i Örebro 
stad samt i Ekers, Långbros, Hofstas, Ringkarlebys, Glanshammars, Almbys och Stora Mellösas 
socknar, och denna kallade ägare eller innehavare av fiskerätter i Hemfjärden, samt i staden 
intresserade personer, till ett möte på slottet den 5 augusti 1905.34

Av underskrifterna på mötesprotokollet att döma torde omkring 25 personer ha varit när-
varande på mötet, däribland greve Mörner, fiskeriintendent Thorsten Ekman, samt disponenten 
vid bruket, Gustaf Åkerholm. Under mötet lästes olika parters medhavda skrivelser upp. De
dokument som finns bevarade från mötet antyder inte på något sätt att luktproblemet över-
huvudtaget nämndes. I stället var det vattenföroreningarna från bruket som diskuterades (se 
vidare avsnitt 3.2). Det är anmärkningsvärt att lukten inte diskuterades med tanke på att två av 
tre klagande under konfliktens utveckling skulle komma att uttrycka sitt missnöje över lukten. 
Inbjudan till mötet riktades i och för sig i huvudsak till ägare/innehavare av fiskerätter, men
lämnade det även öppet för andra (med andra frågor utöver fisket) genom att ”i staden intres-
serade personer” även var välkomna. Luktfrågan kom onekligen i skymundan under konfliktens 
första fas, även om det verkar vara den som upptog mest uppmärksamhet av bruket under perio-
den (se nedan). KB var onekligen delaktig i att luktfrågan kom i skymundan i det att KB aldrig
begärde utlåtande från någon sakkunnig i luktfrågan (brukligt hade varit att begära utlåtande 
från förste provinsialläkaren). KB begärde emellertid åtminstone utlåtande av sakkunniga vad 
gällde frågan om föroreningen av vattnet; dessa var fiskeriingenjören Schmidt och handels-
kemisten Landin.

31 Hälsovårdsnämnden – KB 28/4 1906 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Protokoll från möte på landskansliet 5/8 1905 (Regeringsrättsakt 11/3 1911, Civildepartementet, RA).

91



Bruket om lukten
I juli 1904 svarar styrelsen för bruket på den skrivelse som Mörner m.fl. hade skickat till KB 
månaden innan. Bruket inleder med att bestrida att företaget orsakar stanken från Hjälmaren.
Angående röken/lukten invänder bruket inte mot att den kan ”verka obehaglig” för den närmaste
omgivningen vid ”lägre lufttryck” och vid ”vissa vindar”. Sådan är emellertid situationen vid
alla fabriker, förklarar bruket, som dessutom anför att man inte tror att olägenheten skulle 
upphävas av att skorstenarna höjs, vilket Mörner m.fl. föreslagit. Beträffande rökens/luktens 
eventuella hälsovådlighet hävdar bruket bestämt att den inte är hälsovådlig. Bruket meddelar
dock att man ser det som angeläget att utföra grundliga utredningar, ”[e]ftersom en hel del 
personer verkar ha den uppfattningen att pappersbruket orsakar nämnda olägenheter.”35 För 
detta ändamål har dels företagets disponent gjort en studieresa till Tyskland, och dels har man
bestämt sig för att vidta andra åtgärder. Vilka åtgärder det var frågan om omnämns inte i denna 
skrivelse, men av en senare skrivelse framgår att det troligtvis handlade om att göra studiebesök 
även vid svenska fabriker. Bruket avslutar skrivelsen med att meddela att det redan nu instal-
lerats en ”apparat” för att samla upp trämjölet från sliperiet så att det inte släpps ut i vattnet.36

Det är anmärkningsvärt att bruket berättar att disponenten redan varit på studieresa till
Tyskland, eftersom detta agerande visar att klagomål om lukten troligtvis existerade redan innan 
Mörners skrivelse, trots att det inte fanns tecken på det i Örebro Dagblad. Studieresan är dess-
utom anmärkningsvärd därför att den visar att bruket under detta tidiga skede fortfarande 
hoppades att i Tyskland hitta en färdig teknisk lösning på luktproblemet.

Tre månader senare, i oktober 1904, inkommer bruket med ytterligare en skrivelse med
anledning av Mörners klagomål. Bruket inleder den flera sidor långa skrivelsen (med fyra
bilagor), med att informera om att man redan när fabriken anlades vidtog alla då kända 
försiktighetsmått för att förhindra förorening av vatten och luft (bruket torde här åsyfta
sodaåtervinningen, vilken dock rimligtvis framförallt torde ha vidtagits av ekonomiska skäl). 
Bruket berättar vidare att man när företaget utsatts för klagomål först försökt ta reda på om 
olägenheterna beror på företaget och därefter försökt finna åtgärder mot dem. För detta ändamål
har man bl.a. tillkallat Klas Sondén. Det berättas att Sondén uppmanats att dels göra noggranna 
undersökningar i frågan, och dels ge förslag på åtgärder. Undersökningarna var emellertid ännu 
inte avslutade. Bruket nämner också återigen att man besökt fabriker i Tyskland. Den här 
gången berättas emellertid också att förhållandena undersökts även i andra fabriker i Sverige, 
och att de olika besöken gett beskedet att det är fullkomligt omöjligt att helt och hållet få bort 
olägenheterna av lukten.37 Tyvärr lämnas inga upplysningar om vilka fabriker i Sverige och 
Tyskland som besökts, eller om vilka förhållanden som rått vid dessa.

Gällande de förslag på åtgärder som bruket berättar att man uppmanat Sondén att ge, åter-
kommer man i praktiken aldrig till dessa. En rimlig förklaring till detta kan vara att bruket i
detta tidiga skede betraktar förslagen som alltför kostsamma, och därför inte ser någon anled-
ning att diskutera dem mer i detalj. Detta är en rimlig förklaring med tanke på att Sondén, efter 
att ha varit anlitad av bruket, även kom att anlitas som sakkunnig av hälsovårdsnämnden, och i 
ett uttalande där berättar att han bl.a. föreslagit bruket att uppföra en högre skorsten. Rimligt är 
också att Sondén kom med de idéer om slamavsättningsbassänger som kom att diskuteras vid 
styrelsemötet den 6 september året därpå (se avsnitt 3.2). Sondén var ju expert på vattenföro-
reningsfrågor och rekommenderade ofta just slamavsättningsbassänger.

35 Bruket – KB 22/7 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
36 Bruket – KB 22/7 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). Den ”apparat” som åsyftas torde
utgöras av den ”särskilda maskin till förebyggande af vattnets förorenande i Hjälmaren” som det berättades om i
Örebro Dagblad några månader tidigare (februari 1904) att bruket införskaffat (se också avsnitt 3.2).
37 Bruket – KB 24/10 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
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I brukets skrivelse från oktober 1904 kommenteras även frågan om det luftburna avfallet. 
Återigen påpekas att lukten är ”oåtskiljaktigt förenad med fabrikationen” och därför för närva-
rande inte kan tas bort, ”ehuru vetenskapsmän i olika länder oaflåtligt arbeta på att lösa detta
problem.”38 Bruket framhåller dessutom återigen bestämt att lukten inte är hälsovådlig, samt hur 
erfarenhet från andra liknande fabriker bevisat dess ofarlighet. Gällande frågan om en högre 
skorsten är brukets motstånd emellertid inte längre riktigt lika absolut. Denna gång uppger 
nämligen företaget att det inte skulle tveka att uppföra en högre skorsten om det hade varit en 
åtgärd som skulle ha medfört önskat resultat, men att man är fullkomligt övertygad om att en 
högre skorsten inte skulle lösa problemet. Bruket anser att den nuvarande skorstenen redan är 
tillräckligt hög för sitt ändamål, och man framhåller hur röken:

vid hög och klar luft […] af sig själv går i höjden, hvaremot den vid tung luft i alla fall slår 
ned.39

Bruket fortsätter sedan skrivelsen med att informera att företaget, ”eftersom det borde vara av
intresse för målets avgörande att veta,”40 tagit reda på huruvida sådana klagomål som framförs i 
detta mål tidigare dragits under Regeringsrättens prövning. En genomgång av de senaste tio 
årens prejudikatböcker (ca 1894-1904) hade visat att endast ett fåtal mål rörande fabrikers föro-
rening av luft och vatten behandlats i Regeringsrätten. Av dessa fabriker var de flesta i sin tur 
socker-, jäst- och spritfabriker, och endast en massafabrik, nämligen Turbo sulfitfabrik.41 Bifo-
gat skrivelsen finns också en kopia på utslaget i målet rörande Turbo sulfitfabrik. Bruket på-
pekar att om man studerar utslaget finner att där endast klagats över föroreningen av vattnet.

Således har under dessa sista 10 år ej dragits under Kungl. Maj:t pröfning ett enda mål
rörande olägenheter genom lukt från en dylik fabrik som vår. […] Utslaget rörande Turbo 
sulfitfabrik är mycket upplysande, ty av reciten framgår uppenbart, att den kringliggande
trakten haft synnerligen stort men genom affall från fabriken, men att allt detta ej verkade
till bifallande af klagomålen, blott därför att det ej kunde visas att det allmänna hälsotill-
ståndet och de enskildes hälsa skadades genom fabrikens affall.42

Eftersom Turbo sulfitfabrik inte dömts till åtgärder, trots ”synnerligen stor” förorening, därför 
att det inte kunnat bevisas att fabrikens avfall var hälsovådligt, fortsätter bruket, borde inte 
heller denna fabrik kunna dömas till åtgärder så länge dess avfallsutsläpp till vatten och luft inte 
kan bevisas vara hälsovådliga.

Skrivelsen avslutas med en förfrågan om ett sex månader långt anstånd kan erhållas för att 
se verkan av de åtgärder (avdunstnings- och sodaåtervinningsugn, kondensationsanordning samt
fiberfångare) som vidtagits/skulle komma att vidtas. Bruket hänvisar här också till fiskeriinten-
dent Ekmans första utlåtande som drätselkammarens sakkunnige, där han föreslår att man skall 
avvakta vattendragets isbeläggning och nästkommande års islossning för att närmare kunna 
utreda i vad mån lukten i vattnet härleder sig från fabriken.

Det sex månader långa anståndet måste ha bifallits eftersom brukets styrelse varken verkar 
ha erhållit eller sammanställt någon skrivelse i ärendet under det kommande halvåret, dvs. under 
våren 1905. I juli 1905 åläggs emellertid bruket av KB att inkomma med en förklaring till hälso-

38 Bruket – KB 24/10 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Konflikten om de förorenande utsläppen från Turbo var den enda föroreningskonflikt som gick upp på regerings-
rättsnivå under 1890-talet (Lundgren, 1974).
42 Bruket – KB 24/10 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
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vårdsnämndens skrivelse från samma månad. Bruket svarar inte förrän i november och hänvisar 
då till skrivelsen i ärendet från oktober året innan, eftersom ”klagomålen väl komma att afgöras 
i sammanhang med hvarandra.”43

Den avslappnade attityden till trots, tyder ett protokoll från ett styrelsemöte samma sommar
(juni 1906) på att företaget tar situationen på största allvar. De punkter som behandlar konflikten 
ges nämligen stor plats i protokollet från detta möte. Exempelvis nämns att: 

Styrelsen fann angeläget att åtgärd snarast vidtages till […] [luktens] afhjelpande och upp-
drog därför åt disponenten 
dels att tillfälligt anställa en kemist44 att under ledning af professor P. Klason, som välvilligt
erbjudit sin hjälp, söka utfinna en lämplig och ej för kostsam metod för gasluktens bortta-
gande, åtminstone vid de tillfällen, då vinden förde gaserna öfver staden,
dels att hos öfriga sulfatcellulosafabriker, som kunde anses hafva intresse af en dylik metods
utarbetande, göra förfrågan, huruvida de vore villiga att i laboratorie- och försökskostna-
derna deltaga, 
dels att söka närmare upplysningar angående en vid Kotka i Finland i bruk varande metod
för rökluktens borttagande, hvilken metod uppgifvits vara den sannolikt bästa, som hittills 
försökts, allt detta att skyndsamlingen utföras, på det sätt att KB såväl som de klagande 
måtte finna att styrelsen önskar att i görligaste mån undanröja anledningen till de yppade
klagomålen.45

Det är tydligt att bruket i och med mötet i juni 1906 valde att agera på bred front. Företaget hade 
skaffat sig information om att undersökningar bedrevs vid Kotka bruk i Finland om en metod
för att göra sulfatprocessen luktfri (se Müntzings rapport nedan), vilken man beslutade söka 
närmare upplysningar om. Ett senare uttalande av bruket, i mars 1907, tyder på att kontakt 
verkligen tagits med Kotka, men att några färdiga förslag på åtgärder då inte funnits att tillgå. 
Dels tog bruket beslutet att göra en förfrågan bland andra sulfatcellulosafabrikanter om ett forsk-
ningssamarbete under Peter Klasons ledning. Detta var onekligen en anmärkningsvärd förfrågan 
i en bransch, så omgärdad av hemlighetsmakeri som massaindustrin. Speciellt som detta var 
1906, två år innan SPCI bildades 1908, och dryga decenniet innan den gemensamma försöks-
anstalten Pappersmassekontoret grundades (1918).

Peter Klason (1848-1937), som knöts till i stort sett all forskning med koppling till 
träkemin och cellulosateknologin i förkrigstidens Sverige, anlitades före första världskriget i 
flera sammanhang som sakkunnig av både industrin, framförallt massaindustrin,46 samt av
statliga myndigheter. Exempelvis utförde han undersökningar på utsläppen från sulfitfabriker på 
uppdrag av finansdepartementet.47 I fråga om Klasons syn på den samtida industriella föro-
reningen kan han inte sägas ha intagit en oberoende ställning gentemot industrin. Lars Lundgren 
menar att han kan betraktas som en motpol gentemot de andra centrala föroreningsexperterna
vid den här tiden, dvs. framförallt Sondén och Schmidt, i det att han betraktade skadorna från
fiberutsläppen som överdrivna, samt i det att industriföretagare gärna anlitade honom som ex-
pert då de stod i konflikt med myndigheter.48  Klason hade utöver sitt träkemiska intresse även 

43 Bruket – KB 13/11 1905 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
44 Högst sannolikt kom denna kemist senare att bli ingenjör Henry Persson, med vilken Klason publicerade en arti-
kel, om luktämnenas sammansättning, i Svensk Papperstidning (Klason och Persson, 1906).
45 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 29/6 1906 (Samhall Dala, Falun).
46 Klason fungerade emellertid också som sakkunnig inom andra delar av den kemiska industrin. Bl.a. var han
sakkunnig för Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Avesta, då det drogs inför domstol för sin klorattillverkning 1900
(Bäckman, 1998).
47 Lundgren (1974).
48 Ibid.
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ett genuint humanistiskt intresse, vilket bl.a. kom att prägla hans uttalanden i Örebrokonflikt-
en.49

Under styrelsemötet i juni 1906 redogör disponent Åkerholm också för en reserapport 
skriven av ingenjör Alvar Müntzing (redaktör för Svensk Papperstidning) månaden innan, över 
luktförhållandena vid pappersbruken Weissenfels och Cröllwitz i Tyskland, där halm kokades
med sulfatmetoden. Dessa fabriker hade studerats av Müntzing, troligtvis på uppdrag av 
bruket.50 I rapporten berättar Müntzing att han vid ett möte i Berlin, med några av ”spetsarne” 
för de tyska pappers- och cellulosaindustrierna, fått klart för sig att de inte känt till någon fullt 
fungerande metod för borttagandet av lukten vid sulfatkokning. Han hade också fått reda på att 
både Weissenfels och Cröllwitz haft stora svårigheter att bekämpa (Müntzing syftar mest troligt 
på att de båda fabrikerna, liksom bruket, varit utsatta för hård kritik), och att särskilt Weissenfels 
”gärna skulle betala en 100 000 mark för en god metod av ifrågavarande slag.”51 Rapporten 
tillkännager vidare hur Müntzing besökt Weissenfels under en dag, samt hur direktör Schacht 
där berättat för honom att han med ”mycket enkla och ej dyrbara” anordningar lyckats till-
fredställa myndigheter, dock med vissa viktiga förenklingar i tillverkningssättet, speciellt rö-
rande sodaåtervinningen. Schacht ville emellertid inte visa anordningarna för Müntzing eftersom 
han ännu inte sökt patent på dem. Müntzing uppger dock att han i alla fall inte kunnat känna
någon sulfatlukt i och utanför pappersbruket, förutom i själva kokeriet. Som hastigast hade 
Müntzing trots allt fått se anordningen av smältugnen. Müntzing summerar därpå om besöket på 
Weissenfels, hur idén tilltalar honom, men hur han inte anser sig kunna döma ”huru den ter sig i 
praktiken.”52 Müntzing påpekar också att man inte utan vidare kan anta att anordningarna är
tillämpliga vid kokning av trä, eller att det är anordningar som inte redan är kända och använda i 
Sverige. Han berättar vidare att vissa tyska fabriker försökt få rätten att använda anordningarna, 
samt att Vermbols cellulosafabrik i Sverige övervägt att använda metoderna, men ”däraf blef ej 
något.”53 Müntzing berättar också att det enligt Schacht varit en ”hel kommitté” på besök från 
Finland i syfte att förhandla om rätten att använda Schacht anordningar vid Kotka nyaste 
cellulosafabrik, samt att tillsammans med Schacht införa anordningarna i skandinaviska sulfat-
fabriker mot licensavgift. Något avtal hade emellertid aldrig slutits, och i Weissenfels hade man
därefter inte hört något mer av dem, ”och som bekant,” fortsätter Müntzing, ”håller man vid 
Kotka på att själva experimentera.”54

Enligt Müntzing var direktör Schachts villig att ställa sin metod till förfogande mot en
licensavgift på 50 öre per ton under 10 år, eller på 1 krona per ton under 5 år, med en beräknad 
årlig tillverkning på 10 ton. Extrakostnaderna skulle enligt Schachts beräkningar bli 6-7000 
tyska mark för en smältugn tillräcklig för en produktion på 15 ton per dygn, samt 3-4000 kronor 
för andra ändringar. Det skulle inte uppstå några högre driftskostnader, fortsätter Müntzing som 
menar att driftskostnaderna snarare skulle bli lägre, och det skulle inte heller finnas någon 
betalningsskyldighet om inte ändamålet vunnits i den grad att befogade anmärk-ningar inte 
längre kunde göras i fråga om lukten. 

49 Informationen om Klason bygger till stor del på Sundin (1981). Om Klason, se också Kullgren (1937), Nauckhoff
(1953) och Klason (1910).
50 Huruvida Müntzing verkligen hade gjort studieresan på uppdrag av bruket framgår inte uttryckligen av styrelse-
protokollet. Emellertid påstås i en av brukets skrivelser till KB, i mars 1907, att bruket bekostat en ”kompetent per-
sons” resa till Tyskland. Detta uttalande pekar åt att Müntzing skickades på uppdrag av bruket.
51 Müntzings rapport från studieresa till Tyskland, undertecknad 26/5 1906 (Bilaga till protokoll från styrelsemöte
vid Örebro Pappersbruk den 29/6 1906, Samhall Dala, Falun).
52 Müntzings rapport från studieresa till Tyskland, undertecknad 26/5 1906 (Bilaga till protokoll från styrelsemöte
vid Örebro Pappersbruk den 29/6 1906, Samhall Dala, Falun).
53 Ibid.
54 Ibid.
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Müntzing berättar också att han besökt Cröllwitz pappersbruk, och där fått intrycket att de
”lyckats bättre” än i Weissenfels, om dock till en högre kostnad. ”Cröllwitzdirektören” hade
uppgett att driftkostnaderna skulle öka med 5 kronor per ton för borttagandet av lukten, vid en 
årlig tillverkning av 10-15 000 ton. Nu hade emellertid Cröllwitz kommit tillrätta med de stora 
problem med myndigheter som företaget tidigare haft. Några planer för patentering fanns dock 
inte. Det betraktades av direktören vid Cröllwitz som ett sätt att gratis låta allmänheten få ta del 
av anordningarna. Müntzing hade heller inte fått tillträde till halmkokeriet, vilket var en ”absolut 
tillsluten helgedom,” trots att Müntzing sedan tidigare var personlig vän till den tekniske chefen. 
Företaget var inte heller intresserat av att sälja rättigheten, då man trodde sig få blott en kund. 

Avslutningsvis ger Müntzing en kort redogörelse över vad han ”kunnat utröna” om de
båda metoderna. Både i fråga om Weissenfels och Cröllwitz, hade han fått uppfattningen att 
metoderna gick ut på att fånga upp de illaluktande gaserna med ventilatorer och driva in dem till 
ångpanneanläggningen, dock ej direkt i eldstaden, eftersom kolförbränningen då skulle bli 
ofördelaktig och dålig. I stället hade han uppfattat det som att de använt sig av något slag av 
”regenerativugnssystem,” inom vilket växelvis ångpannornas förbränningsgaser, växelvis de 
illaluktande gaserna framgick, så att den därigenom åstadkomna upphettningen av gaserna 
kunde förstöra luktämnena. Müntzing upplyser avslutningsvis i redogörelsen, hur han tror att 
denna behandling av luktämnena underlättas av att båda fabrikerna har mycket stora ångpanne-
anläggningar, på ett par tusen hästkrafter vardera, för eldning av brunkol. 

Reseberättelsen är intressant därför att den, om Müntzing nu åkte på uppdrag av bruket, 
visar att företaget fortfarande under sommaren 1906 hade förhoppningar om att finna en färdig 
teknisk lösning på framförallt luktproblemet. Reseberättelsen är också intressant därför att den 
belyser branschens samtida hemlighetsmakeri med uttryck som; man kan inte utan vidare anta 
att det är anordningar som inte redan är kända och använda i Sverige (om Weissenfels meto-
der); och, halmkokeriet (i Cröllwitz), var en absolut tillsluten helgedom. Det finns inga tecken 
på att bruket vid något senare tillfälle tagit mer kontakt med Weissenfels (Cröllwitz verkade 
som bekant inte intresserat av att lämna ut information). Eventuella förklaringar till detta skulle
kunna vara att brukets ångpanneanläggning var mycket mindre (250 hk) än Weissenfels (ett par 
tusen hk), samt en osäkerhet från brukets sida på om metoden skulle fungera på ved. 

I mars 1907 sammanställer bruket ytterligare en skrivelse i ärendet. Denna gång vill man
avge en ”slutlig förklaring” över klagomålen över den luftburna lukten, en fråga som bruket i 
ärlighetens namn dittills inte ägnat särskilt stor uppmärksamhet åt i sina skrivelser. Vi vet emel-
lertid att företaget, även om det inte visades utåt, lade kraft på att hitta en teknisk lösning på just 
luktproblemet, bl.a. genom att anlita Klason och genom att söka information i Tyskland. 
Sannolikt valde bruket medvetet att ”ligga lågt” med luktproblemet utåt, tills man förhoppnings-
vis funnit en lösning på problemet.

På hälsovårdsnämndens anförande om lukten som hälsovådlig, svarar bruket som vanligt
att lukten inte är ”angenäm” samt kan vara ”obehaglig” för personer som inte är vana vid den, 
”men hälsofarlig är den dock ingalunda.”55 Att svaga och sjuka personer klagar och besväras 
över lukten anför bruket som naturligt och framhåller att det även klagas över andra lukter i 
staden, som exempelvis över lukten från stadens gasverk. Angående vidare det intyg från 
stadsläkare Oscar Sundelius som finns bifogat hälsovårdsnämndens erinran, påpekar bruket att 
Sundelius inte förmått uppge ett enda fall i Örebro ”i hvilket någon sjukdom kunnat härledas 
från lukten eller någon redan sjuk till sitt hälsotillstånd däraf försämrats.”56

55 Bruket – KB 6/3 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
56 Ibid.
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Bruket åberopar därpå flera intyg i syfte att bevisa att hälsovårdsnämndens påstående 
saknar fog. Exempelvis hänvisas till intyg utfärdade av provinsialläkarna L. B. Smitt i Katri-
neholm och C. Lidbom i Elfkarleö, vilka båda intygar att lukt ”liknande den från pappersbruket” 
inte alls är hälsofarlig.57 Båda läkarna har mer än 20 år lång yrkeserfarenhet, påpekar bruket, 
och menar att deras intyg därför borde väga lika tungt som Sundelius uttalande. Det hänvisas 
också till ett uttalande av en sakkunnig kommission tillsatt av medicinalstyrelsen några år 
tidigare, i syfte att yttra sig över ”huruvida lukten från Vargö trämassefabrik kunde menligt
inverka å blifvande patienter å ett ifrågasatt hospital”58 i trakten av Vänersborg. Kommissionen
hade tillstyrkt att hospitalet skulle anläggas på berörda plats, trots att lukten var likadan som den 
från Örebro Pappersbruk, något som bruket menar bevisar att lukten inte är hälsovådlig.59

Efter att ha ägnat en tredjedel av skrivelsen åt att försöka dementera påståendena om
luktens hälsovådlighet, går bruket över till att kommentera hälsovårdsnämndens förslag på 
åtgärder mot luktens spridning till staden. Inledningsvis förkastas förslaget att inte släppa ut de 
luktande gaserna när vinden har riktning från pappersbruket mot staden, med motivet att det 
skulle vara praktiskt ogenomförbart utan att skada hela tillverkningen. Angående förslaget att 
uppföra en 80 meter hög skorsten framhålls än en gång hur gaserna skulle sjunka till marken vid 
disig väderlek, vare sig skorstenen är hög eller låg. Denna gång har bruket emellertid också 
bifogat ett intyg till skrivelsen, där ingenjör Müntzing hävdar samma sak. Vad gäller därpå det 
uttalande av ingenjör Klas Sondén som hälsovårdsnämnden baserat sitt krav om en högre 
skorsten på (Sondén säger bl.a. att en högre skorsten skulle föra gaserna längre bort när 
väderleken är mitt emellan hög och disig), understryker bruket hur det blott är ett teoretiskt
påstående och allt för osäkert att basera en stor investering på. Företaget hänvisar därefter till en 
tabell över antalet dagar per år som respektive vindriktning varit rådande i Örebro under de 
senaste 20 åren (1884-1903). Uppgifterna är hämtade från Meteorologiska Centralinstitutet i 
Stockholm. Genom tabellen vill bruket visa att den vindriktning (den östliga) genom vilken,
enligt bruket, lukt från pappersbruket kan ”förmärkas” i Örebro, i medeltal blott infaller under 
53 dagar per år. Därpå presenterar bruket en anmärkningsvärd beräkning: 

Antager man att luften under en tredjedel af tiden varit hög och klar, under en tredjedel disig
och under en tredjedel så där midt emellan, kommer man till det resultat, att skorstenen 
skulle gjort nytta under aderton, säger aderton dagar, en tid, som gifvetvis måste anses 
alltför kort för att motivera en utgift å 40 000 kronor [denna siffra baserar styrelsen på två 
bifogade anbud från dels Svenska Skorstensbyggnads AB, dels Örebro Ingeniörs och
Affärsbyrå]. […] För öfrigt vilja vi erinra, […] att hälsovårdsstadgan för Riket ej lämnar
stöd för ett föreläggande för oss att uppföra en dylik skorsten.60

Trots detta, berättar bruket vidare, har man dels bekostat en ”kompetent persons” (Müntzings) 
resa till Tyskland för att där studera hur de tyska bruken försökt minska dylik lukt, dels studerat 
andra länder (här åsyftas antagligen Kotka i Finland) i samma syfte. Härigenom har man
kommit fram till att det bedrivs försök på flera ställen där cellulosatillverkning sker, och att flera
enskilda ”uppfinnare” är sysselsatta med att finna åtgärder mot olägenheterna, fortsätter bruket, 
som dock menar att man inte velat invänta dessa ”möjliga” resultat. I stället har man, ”efter
träffad öfverenskommelse med andra fabriker inom landet med samma tillverkning,” gett i 
uppdrag åt ”en af vårt lands förnämsta kemiska auktoriteter,” professorn i kemisk teknologi vid 

57 Bruket – KB 6/3 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
58 Ibid.
59 Ibid.
60 Ibid.
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Kungl. tekniska högskolan, Peter Klason, att leda undersökningar så att det blir ”praktiskt 
utförbart att med rimliga kostnader förhindra lukten [.]”61

Här offentliggjordes således det samarbete med Klason som styrelsen beslutade om vid 
mötet nio månader tidigare. Uppenbarligen hade företaget också lyckats sluta ett avtal med
andra sulfatfabriker om ett samarbete i fråga om Klasons undersökningar. Utöver att bruket 
informerade att man träffat en överenskommelse med andra sulfatcellulosafabriker, tyder det 
faktum att företaget kommit över intygen från provinsialläkarna Smitt och Lidbom på ett sådant
samarbete. Skrivelsen från mars 1907 avslutas med att bruket påminner om den inkomst som det
årligen tillför staden i form av skatter och löner. Dessutom påminner bruket om hur kraftpappret 
är en svensk uppfinning och en viktig exportprodukt för landet, samt hur det är ett ”livsvillkor” 
för kraftpappersindustrin ”att i hemlandet icke blott röna motarbetande utan tvärtom stöd och 
uppmuntran,”62 speciellt med tanke på den hårda konkurrensen på världsmarknaden.

Konungens befallningshavandes utslag i luktfrågan den 12 april 1907 
Några dagar efter att KB avgett sitt utslag kungörs det i Örebro stads kyrka, samt i Längbros, 
Almbys, Ringkarlebys och Glanshammars socknars kyrkor. Angående den luftburna lukten 
lyder utslaget så att eftersom det för närvarande inte verkar finnas något medel att förhindra 
utvecklingen eller utsläppandet av lukten med, samt eftersom det inte utretts om huruvida en 
högre skorsten skulle minska olägenheterna, och eftersom framlagda intyg tyder på att lukten 
inte är hälsovådlig, finner KB för närvarande inte att några åtgärder kan vidtas mot lukten. KB 
föreskriver emellertid bruket att inkomma med Klasons undersökningar om borttagandet av 
lukten, så snart de avslutats, i händelse av att KB då ser anledning i att ta ärendet under förnyad 
omprövning.

Utslaget skiljde sig från andra länsstyrelsers utslag i föroreningskonflikter vid den här 
tiden. I regel följde länsstyrelserna de sakkunnigas, dvs. vanligen förste provinsialläkarnas, samt
fiskeritjänstemännens och Klas Sondéns rekommendationer, i stället för att vara lyhörda för 
företagens invändningar.63 I det här fallet hade KB inte ens bett om förste provinsialläkarens 
utlåtande. I fråga om de förslag på åtgärder som dittills förts fram i målet, utgjordes dessa fram-
förallt av åtgärder på vattenområdet (se avsnitt 3.2), men också av Sondéns förslag om en högre 
skorsten. Det kan konstateras att KB inte heller särskilt väl använde sig av dessa, då endast de 
enklaste av de åtgärder som förts fram på vattenområdet föreskrevs bruket (se avsnitt 3.2). Att 
bruket överhuvudtaget ådömdes åtgärder, och då endast mot vattenföroreningen, förklaras i sin 
tur sannolikt ytterst av att klagomålen beträffande vattenföroreningen trots allt hade någorlunda 
stöd i samtida lagstiftning, dvs. framförallt i 1880 års vattenrättsförordning. Lukten var å andra
sidan tvungen att fastslås hälsovådlig för att kunna åtgärdas med stöd av samtida lagstiftning, 
dvs. 1874 års hälsovårdsstadga, och var således svårare för de klagande att få till stånd åtgärder 
mot.

En sammanfattande analys 
Ett huvudargument för de klagande i Örebrokonflikten utgjordes av att framhålla sulfatlukten 
som hälsovådlig. Problemdefinitionen, liksom vem som klagade över lukten, präglades i mycket
hög grad av rådande miljölagstiftning. Således var det framförallt hälsovårdsnämnden som 
klagade över lukten, vilken nämnden försökte bevisa var hälsovådlig i syfte att kunna åberopa 
hälsovårdsstadgan. Även Mörner m.fl. klagade över ”röken”, som de menade orsakade obehag 

61 Bruket – KB 6/3 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
62 Ibid.
63 Lundgren (1974).
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av hälsovådlig art. Mörner m.fl. föreslog dessutom som åtgärd mot lukten att skorstenen skulle 
höjas, samt påpekade att ”vetenskapen” även torde ha uppfunnit andra åtgärder eftersom det till-
satts så kallade rökinspektörer i vissa städer.

Hälsovårdsnämnden anlitade i sin tur sakkunnige ingenjören Klas Sondén för att han
skulle lämna förslag på åtgärder mot lukten. Sondéns, liksom nämndens, enda förslag var att 
höja skorstenen. Nämnden anlitade också stadsläkare Sundelius som intygade att lukten var 
hälsovådlig därför att flera läkare i staden uppgett att den inverkat menligt på känsliga och svaga 
individer. Även Sundelius förslog att skorstenen skulle höjas, och betonade bristen i hälso-
vårdsstadgan i det att Örebro stad drabbades på grund av att kommunalnämnden i Almby inte 
reagerade mot utsläppen. Nämnden yrkade att bruket antingen skulle åläggas släppa ut de illa-
luktande gaserna när vinden låg på mot staden, eller beordras uppföra en 80 meter hög skorsten, 
vilket var högt med den tidens mått mätt.

När experthjälp engageras av olika parter i en konflikt, görs det i allmänhet i syfte att 
stärka de olika parternas argument, eller i syfte att ge förslag på åtgärder på det aktuella proble-
men. I vilket fall är respektive experts samtida anseende/auktoritet av grundläggande betydelse 
för hur framgångsrikt engagerandet blir för respektive part. Ser vi till hälsovårdsnämndens båda 
sakkunniga, Sundelius och Sondén, kan konstateras att dessas båda anseende kunde ifrågasättas.
Sundelius var en ”enkel” stadsläkare, som dessutom inte använde speciellt starka argument i 
sina försök att bevisa luktens hälsovådlighet, ”lukten går inte att vädra ut”, ”läkare har uppgett 
att de iakttagit flera fall där lukten inverkat menligt, i form av äckel och huvudvärk […].” 
Sondén var i sin tur en samtida auktoritet i fråga om vattenförorening. Här anlitades han 
emellertid av hälsovårdsnämnden i syfte att lämna förslag på åtgärder mot luftförorening. Hans 
utlåtande lär inte heller ha vunnit auktoritet på att Sondén inledde det med att framhålla att han 
inte kände till någon metod för borttagandet eller oskadliggörandet av lukten. 

Ser vi till brukets agerande under denna tidiga fas av konflikten ter det sig inledningsvis 
konsistent med vår analytiska utgångspunkt om en vinstmaximerande enhet som utsätts för yttre 
restriktioner. Inget i det material som studerats tyder på att bruket, om det inte utsatts för restrik-
tioner i from av opinion och lagstiftning, hade vidtagit de miljövänliga teknikval och det 
sökande efter kunskap om miljövänliga teknikval (se vidare nedan samt i avsnitt 3.2) som det 
gjorde redan i denna fas. Åtminstone utåt sett förde bruket luktfrågan under denna fas, i skym-
undan bakom vattenföroreningsfrågan (se avsnitt 3.2). Vidare kan konstateras att de teknikval
som bruket i det här skedet hävdade att man redan vidtagit med hänsyn till luften, såsom en ny 
indunstnings- och sodaåtervinningsugn, rimligtvis gjorts av rent ekonomiska motiv. Kunska-
perna om luktproblemet var emellertid ringa, både inom det enskilda företaget och inom
branschen i stort, och således var även valen mellan olika givna tekniska alternativ få. Detta
torde vara ett rimligt skäl till att bruket ännu inte vidtog några speciella åtgärder mot lukten, 
samt till att det utåt sett höll en relativt låg profil i frågan. Ytterligare en förklaring skulle kunna
utgöras av att bruket i detta skede antog att det utifrån samtida miljölagstiftning, skulle bli
svårare för de klagande att få till stånd åtgärder mot lukten än mot vattenföroreningen. Samtida
”miljölagstiftning” var ju mer specifik vad gällde vattenförorening jämfört med luftförorening.
1874 års hälsovårdsstadga gav hälsovårdsnämnd i stad och kommunalnämnd på landsbygd rätt
att göra anmälan till länsstyrelsen om fabriker drevs så att de blev hälsovådliga för det allmänna.
Således gjorde hälsovårdsnämnden i Örebro allt den kunde för att bevisa att lukten var 
hälsovådlig under det att bruket försökte bevisa motsatsen, i konfliktens första fas framförallt
med hjälp av två läkarintyg (bruket erkände viss förorening av luften även om man vidhöll att 
lukten inte kunde vara hälsovådlig).

Även om lagstiftningssituationen skulle kunna ses som en förklaring till att bruket inte 
vidtog någon åtgärd mot luftföroreningen i konfliktens första fas, tyder emellertid brukets
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agerande på att företaget både ville och försökte hitta en färdig teknisk lösning på luktproblemet,
även om tekniksökningsprocessen inte var särskilt framgångsrik. De försök som bruket gjorde 
att hitta en färdig teknisk lösning på luktproblemet, vilket var det mest rationella/lönsamma för
företaget att inleda teknikvalsprocessen med, var framförallt att skicka styrelseledamöter, samt
troligtvis även branschens frontfigur, Alvar Müntzing, på studiebesök till både svenska, finska 
och tyska sulfatcellulosafabriker, dock till synes utan framgång. Till följd av att bruket inte fann 
någon färdig teknisk lösning på problemet sökte det så småningom hjälp från annat håll, från 
professor Peter Klason, och man tog det för samtiden ovanliga steget att göra en förfrågan i 
branschen om ett forskningssamarbete. Vad som talar mot att bruket skulle ha försökt föra 
luktproblemet i skymundan av rent ekonomiska skäl, är att bruket redan tidigt satsade pengar på 
att lösa problemet genom att åka på studieresor.

Ser vi till brukets experthjälp i denna första fas av konflikten, kan framförallt konstateras 
att företaget, i och med att det i juni 1906 tog beslutet att engagera Peter Klason, fick en riktig 
”stjärnspelare” på sin planhalva. Klason var en stor auktoritet i sammanhanget genom sin 
framgångsrika forskning inom bl.a. träkemin, och genom sina tidigare erfarenheter som 
sakkunnig i föroreningskonflikter. Klason skulle emellertid komma att spela en än mer
framträdande roll i Örebrokonflikten först när den flyttats upp på regeringsrättsnivå. Övrig 
experthjälp som bruket engagerade i detta tidiga skede utgjordes bl.a. av Sondén. Han kom 
emellertid inte att åberopas av bruket i någon större omfattning. En förklaring till detta kan vara
att hans förslag på åtgärder uppfattades som alltför kostsamma av bruket i detta skede (se vidare 
avsnitt 3.2). Detta skulle också kunna förklara varför bruket relativt tidigt valde att avbryta 
engagemanget med Sondén, som ju i stället ”gick över” på hälsovårdsnämndens ”sida”. Utöver 
Sondén åberopade bruket under denna fas av konflikten experthjälp genom olika former av intyg 
och speciella uppgifter, såsom intyg från läkare om luktens ofarlighet, och från Meteorologiska 
institutet, om vindriktningar i Örebro, samt uppgifter om liknande mål i Regeringsrätten och om 
Medicinalstyrelsens agerande i ett liknande mål etc. Vad beträffar dessa intygs anseende och 
auktoritet i sammanhanget torde intygen från de olika statliga myndigheterna automatiskt ha
tillerkänts hög auktoritet i sammanhanget av alla inblandade. När det gäller de båda 
provinsialläkarnas auktoritet kan vi notera att bruket torde ha upplevt viss oro beträffande 
denna, eftersom man påpekade att båda läkarna hade mer än 20 års lång yrkeserfarenhet och 
deras intyg därför borde väga lika tungt som Sundelius uttalande. Bruket påpekar dessutom att 
Sundelius inte kunnat uppge ett enda fall där någon blivit sjuk av lukten. Om Sondéns förslag 
om en högre skorsten och hans påstående om medföljande positiva effekter på luftmiljön, anför 
bruket att det bara bygger på teoretiska antaganden.

3.1.2 Lugnet före stormen (1907-1909) 

De klagande om lukten
Ett par månader efter att KB i april 1907 meddelat beslutet att inte ålägga bruket att vidta några
åtgärder mot lukten, bl.a. med motivet att det inte verkade finnas några medel att förhindra 
lukten med, skickar Mörner, denna gång ensam, en besvärsskrivelse till Regeringsrätten/ 
Civildepartementet,64 dit målet nu flyttats. Mörner fokuserar i denna skrivelse, till skillnad från 

64 Regeringsrätten, Sveriges högsta allmänna förvaltningsdomstol, inrättades så sent som 1909. Innan dess handhav-
des administrativa mål av Kungl. Maj:t där, liksom till en början var fallet även för Regeringsrättsmål, kanslifunk-
tioner och beredning ankom på departementen. Således handhavdes Örebromålet, liksom senare hälsovårdsmålet i
Värökonflikten, av Civildepartementet. Först sedan 1972 är Regeringsrätten helt fristående från regeringen med
egen kansliorganisation och egna beredande tjänstemän (Nationalencyklopedin). För enkelhetens skull benämner vi 
i detta sammanhang den institution som tog över Örebromålet efter KB för Regeringsrätten, trots att denna inte
existerade så tidigt som 1907. Det var emellertid Regeringsrätten som fyra år senare skulle komma att fälla utslaget.
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tidigare, framförallt på luktfrågan och inte på de vattenburna utsläppen (se vidare avsnitt 3.2).
Han kritiserar till att börja med det första av KB:s motiv bakom beslutet, att det för närvarande 
inte skulle finnas några medel att förhindra utvecklingen eller utsläppandet av de illaluktande
gaserna med, och hänvisar till en bifogad översättning av vissa tyska koncessionsvillkor för
sulfit- och sulfatfabriker, vilka Mörner menar indikerar att vetenskapen och tekniken redan 
funnit vissa medel. Om bruket bör eller inte bör åläggas de åtgärder som framkommer i de tyska 
koncessionsvillkoren, anser sig Mörner inte kunna bedöma. Han utgår emellertid från att 
Tekniska högskolan kan lämna upplysningar om det, ”därest Eders Kungl. Maj:t nådigst täckes 
inhämta dess yttrande i frågan[.]”65 Angående KB:s andra motiv, att det inte finns någon 
utredning som visar att obehaget skulle avlägsnas genom en högre skorsten, framhåller Mörner 
att han ser det som naturligt att en högre skorsten skulle tunna ut lukten bättre än en lägre efter-
som det inte är speciellt vanligt att det är absolut vindstilla i Örebrotrakten. Gällande det tredje
av KB:s motiv, att lukten inte kan betraktas som hälsovådlig, påpekar Mörner att det i de tyska 
bestämmelserna inte krävs att lukten skall vara hälsovådlig, utan att det där i stället räcker att 
den är obehaglig. Avslutningsvis hävdar Mörner att det med tanke på att det i Örebro är en
ganska stor ”sammanträngd” befolkning som dagligen får obehag av lukten finns anledning att 
göra allt som ”nutidens tekniska hjälpmedel kunna medgifva”66 för att minska den. Han betonar 
dock att han inte vill att bolagets verksamhet skall förbjudas på grund av lukten. 

Knappt en månad senare skickar Mörner en kopia av samma skrivelse till Civildepar-
tementet, tillsammans med omkring 40 namnunderskrifter av personer bosatta i Örebro och vid 
Hemfjärden, i syfte att tydliggöra:

att en utbredd opinion i trakten af Örebro förefinnes för de åsikter och yrkanden som fått 
utryck i mina besvär [...].67

Detta utgjorde den sista av Mörners skrivelser i ärendet.
Liksom Mörner sammanställer även hälsovårdsnämnden en besvärsskrivelse i juni 1907, 

över KB:s beslut i luktfrågan. Inledningsvis betonar nämnden i denna, att det av beslutet fram-
går att det verkligen sprids obehaglig lukt från bruket, även om KB inte anser att det finns några 
effektiva åtgärder att vidta mot olägenheterna, och eftersom beslutet visar att lukten är obehaglig 
kan den inte vara ren och måste sålunda ”orena” luften i staden där den ”tränger in” i gårdsut-
rymmen och bostäder och försämrar ”sundhetsförhållandet.” Stadens invånare borde finna det 
”egendomligt,” sammanfattar hälsovårdsnämnden, att ett enskilt företags förfarande får tillintet-
göra de satsningar man gjort i staden för att uppnå ett sådant hälsotillstånd som hälsovårds-
stadgan föreskriver. Nämnden påpekar också att det bör tas i beaktande att KB:s utslag visser-
ligen nu bara gäller bruket: 

men att, om dylika anläggningar vidtagas jämväl norr, söder och väster om staden måste väl 
samma uppfattning i fråga om dessa anläggningar tillämpas samt att i så fall skulle således 
innevånarne i Örebro stad få hela året saklöst plågas och deras hälsobefinnande försämras.68

Beträffande de intyg från provinsialläkarna Smitt och Lidbom som bruket åberopat ifråga om 
luktens ofarlighet ur hälsoaspekt, framhåller hälsovårdsnämnden hur stadsläkare Sundelius intyg
om luktens skadlighet borde tillerkännas störst betydelse i sammanhanget. Främst eftersom

65 Mörner – KB 16/6 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
66 Ibid.
67 Mörner – Civildepartementet 9/7 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
68 Hälsovårdsnämnden – Civildepartementet 6/6 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
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Sundelius intyg grundas på uppgifter från övriga läkare i staden, men även på grund av att Smitt
och Lidbom är anställda i landsort: 

där till följd av gårdarnes mera spridda läge dålig luft mera skingras och sålunda försvagas 
än i stad, där på grund av gatornas trånga utrymme, byggnadernas täta läge och höjd samt
gårdsutrymmenas ringa storlek, dålig luft lättare hålles samlad och längre kvarstannar.69

Hälsovårdsnämnden anmärker också på det faktum att KB inte begärt något yttrande i målet av
länets provinsialläkare.70 De ovan nämnda tyska koncessionsvillkor som åberopades av Mörner,
åberopas även i hälsovårdsnämndens besvärsskrivelse. Kopian av dessa valda exempel ur givna 
koncessioner (villkor) för tyska sulfit- och sulfatfabriker, berättar hälsovårdsnämnden att man
efter förfrågan nyligt erhållit av handelsavdelningen vid Utrikesdepartementet (och uppen-
barligen mycket snart vidarebefordrat till bl.a. Mörner). Utrikesdepartementet hade i sin tur
erhållit kopian från Svenska konsulatet i Berlin, berättar nämnden vidare.

De valda exemplen berör till största delen sulfitfabriker. Mer intressant i det här sam-
manhanget är emellertid de villkor som gällt sulfatfabriker, och som till stor del berör just mesa-
förvaring samt hantering av avfallsvatten och ”hälsovidriga dunster”. Om det sistnämnda sägs 
bl.a. att hanteringen av cellulosa och av lutar och tvättningsvatten måste ske så att ”dunster 
förorsakande hälsovidriga olägenheter, hvarken kunna tränga in i arbetslokaler eller ut i fria 
luften.”71 Det föreslås att detta bör ske genom att de ”flyktiga ämnen” som bildas vid kokningen 
avlägsnas ur kokaren genom utblåsning före lutens avtappning, och så vitt det är tekniskt 
genomförbart, ”förtätas” (kondenseras), förbränns, eller på annat sätt oskadliggörs genom lämp-
liga anordningar. I ett av exemplen sägs uttryckligen att; ”[s]kulle grannskapet anföra klagomål
öfver obehag, böra ångorna kondenseras.”72

I sin besvärsskrivelse framhåller hälsovårdsnämnden det faktum att tyska myndigheter
benämner dunster från sulfatcellulosafabriker som hälsovidriga och hur dessa myndigheter:

genom större erfarenhet och noggranna undersökningar vunnit noggrann kännedom an-
gående gaser och ångor från sulfatcellulosafabriker[.]73

Detta menar nämnden utgör anledning att tillskriva de tyska koncessionsvillkoren större betydel-
se än intygen från läkarna Smitt och Lidbom. Att de tyska koncessionsvillkoren garanterar att 
driften vid vissa sulfatfabriker inte får påbörjas innan åtgärder vidtagits för att förhindra illaluk-
tande och hälsovidriga dunster, anser nämnden vidare bevisar att det vid dessa tyska fabriker 
måste ha vidtagits anordningar som bruket inte borde ha några problem att skaffa närmare
kännedom om. Trots detta, fortsätter nämnden, har bolaget låtit företa egna undersökningar 
genom sakkunnige Klason, ”hvilka förfors med stor långsamhet, så att […] målets afgörande
fördröjdes i åratal.”74 Det faktum att KB uppmanat bruket att inkomma med Klasons utlåtande 

69 Hälsovårdsnämnden – Civildepartementet 6/6 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
70 Provinsialläkaren var avlönad av staten för att ha hand om hälso- och sjukvården på landsbygden. Sådana läkare
fanns redan på 1600-talet, men den första egentliga instruktionen kom till först 1744. Provinsialläkarna kunde driva
sin hälsovårdande verksamhet helt oberoende av både landsting och kommun. Institutionen avvecklades 1973. På 
1890-talet inrättades i varje län också en tjänst som förste provinsialläkare, vilken bl.a. skulle vara rådgivare åt sina
kollegor i länet (Nationalencyklopedin).
71 Koncessionsvillkor för Sulfit- och Sulfatcellulosafabriker rörande förebyggandet af besvärande lukt och
aflägsnandet af affallsvattnet (Stadsfullmäktiges i Örebro tryck 1907, Örebro stadsarkiv).
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Hälsovårdsnämnden – Civildepartementet 6/6 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).

102



så fort det blir färdigt, i händelse av att KB då skulle vilja ta ärendet under omprövning, menar
hälsovårdsnämnden inte har någon faktisk betydelse eftersom bruket inte har någon skyldighet
att slutföra undersökningarna samt eftersom Klason kan avlida (!) innan han avgivit något 
utlåtande.75 I slutet på besvärsskrivelsen framhåller hälsovårdsnämnden också återigen hur: 

Örebro stads innevånare våga […] hoppas att den omständighet, att Örebro Pappersbruk är 
beläget utom stadens område, icke skall fritaga Örebro Pappersbruksaktiebolag från åtgär-
ders vidtagande för nämnda olägenhets afhjälpande eller medföra rätt för bolaget att förpesta 
luften i staden.76

Avslutningsvis anför också nämnden än en gång nyttan av en högre skorsten, samt yrkar på att 
bruket skall åläggas vidta åtgärder mot lukten, och om så inte sker inom föresatt tid, förbjudas
fortsatt tillverkning tills det att åtgärderna vidtagits.77

I december 1907, åtta månader efter KB:s beslut, skickar hälsovårdsnämnden ännu en 
erinran i ärendet där man anhåller om att beslutet skall upphävas. Under hösten har bruket 
inkommit med en förklaring över Mörners och hälsovårdsnämndens besvärsskrivelser från juni, 
och nämnden bemöter nu brukets förklaring, att det inte skulle finnas bestämmelser om
sulfattillverkning i Sverige, och hänvisar bl.a. än en gång till 28 § i hälsovårdsstadgan, vilken de
menar visar hur stadens invånare enligt lag har rätt att slippa lidande som orsakas genom 
fabriksdrift, samt hur ”nämnda olägenhet [lukten] icke torde böra lemnas beroende på Örebro 
Pappersbruksaktiebolags godtycke.”78

Än en gång påpekar hälsovårdsnämnden också hur både KB och bruket yttrat sig om
lukten som obehaglig och som en olägenhet. Att olägenheten dessutom kan anses vara hälso-
vådlig för stadens 27 000 invånare menar nämnden att de tyska koncessionsvillkoren bevisar. 
Riktigheten i brukets sakkunnige, professor Klasons, utlåtande, att lukten må vara obehaglig 
men ingalunda hälsovådlig, tycker nämnden kan ifrågasättas eftersom Klasons utlåtande om att 
lukten från pappersbruket bl.a. kan jämföras med vitkålslukt, förefaller partiskt och således 
väcker misstroende. På grund av att Klasons uppfattning om lukten inte stämmer överens med
de tyska myndigheternas uppfattning, anser nämnden att Civildepartementet bör infordra ytt-
rande från Medicinalstyrelsen.79

Civildepartementet skulle visa sig följa hälsovårdsnämndens råd, att infordra yttrande från 
Medicinalstyrelsen, och ett utlåtande anländer till departementet i oktober 1908 där det fastslås 
att lukten är skadlig för den allmänna sundheten samt att bruket bör åläggas uppföra en högre 
skorsten (se vidare nedan). Det fanns således anledning för alla inblandande att förvänta sig att
företaget skulle komma att tillskrivas någon form av åtgärd mot lukten. Vilka dessa åtgärder
skulle komma att bli förväntades sannolikt av inblandade aktörer framkomma i det utlåtande
från Civildepartementets tekniske sakkunnige KTH/professor Klason (bruket och Civildeparte-
mentet nyttjade alltså samma person som sakkunnig) som till slut inkom till Civildepartementet
i början av 1910. Utlåtandet skulle komma att stå i fokus under hela 1910, det år som skulle visa 
sig bli det mest intensiva under hela konflikten och det år då luftföroreningsfrågan får absolut 
störst uppmärksamhet. De två åren innan KTH:s/Klasons utlåtande, 1908-1909, är det emellertid
tyst från de klagande ifråga om lukten.

75 Hälsovårdsnämnden – Civildepartementet 6/6 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
76 Ibid.
77 Ibid.
78 Ibid.
79 Hälsovårdsnämnden – Civildepartementet 28/12 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
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Bruket anser luktfrågan avslutad 1907
[D]å resolutionen på det hela taget måste anses vara för bolaget förmånlig, beslöt styrelsen
att bolaget icke för sin del skulle begagna sig af lämnad besvärshänvisning.80

Ovanstående står att läsa i protokollet från brukets styrelsemöte den 7 juni 1907, det första 
styrelsemötet efter KB:s utslag. Bruket hade onekligen kommit lindrigt undan i och med KB:s
utslag. De åtgärder som tillskrivits bruket gick helt i linje med vad bolaget redan uppgett sig 
vara villigt att genomföra. Kanske hade styrelsen dessutom ännu en förhoppning om att målet
inte skulle gå vidare till Regeringsrätten. Ännu hade Civildepartementet bara erhållit en kort 
besvärsskrivelse från Mörner, som upplyste om att en längre besvärsskrivelse var att vänta från 
honom. Kanske kände bruket inte ens till detta? Snart skulle emellertid företaget bli varse om att 
alla tre klaganden besvärat sig över KB:s utslag, eller rättare sagt, utsatt utslaget för hård kritik 
för att det helt och hållet uteslutit luktproblemet och för att KB valt att bara ålägga bruket de 
enklaste och billigaste av Schmidts och Landins föreslagna åtgärder (se också avsnitt 3.2). Nytt 
för den här fasen i konflikten var också de klagandes starka åberopande av de tyska konces-
sionsvillkoren, argument vilka bruket på något sätt var tvunget att bemöta.

Den 17 augusti 1907, några dagar efter att Klason färdigställt en första rapport om sina
undersökningar, sammanställer disponent Åkerholm en förklaring över de dittills inkomna
besvären.81 Beträffande åberopandet av de tyska koncessionsvillkoren påpekas här att de endast
gäller vid nyanläggningar eller vid utvidgningar av redan befintliga anläggningar. För övrigt,
fortsätter bruket, saknar tyska föreskrifter betydelse för svenska förhållanden. Bruket framhäver
dessutom att det finns en viktig skillnad i den tyska och den svenska sulfatcellulosatillverk-
ningen i det att den tyska sulfattillverkningen endast utförs i mindre skala, samt är mindre viktig
för den tyska nationen, under det att:

Sverige [har] det största behof af att bland alla hjelpkällor, som behövfa anlitas för vår ex-
ports höjande, äfven drifva denna för vårt land så naturliga och viktiga industri, hvarom här 
är fråga.82

Detta innebär, fortsätter bruket, att vi måste tåla ”någon olägenhet” som industrin medför. Här
hänvisas också till Klasons rapport, där det sägs att den svenska allmänheten måste vänja sig vid 
”att låta något intrång i sin bekvämlighet” om Sverige överhuvudtaget skall kunna utveckla sin 
industri. Angående vidare de ”insinuationer” som hälsovårdsnämnden gör om Klasons partisk-
het svarar bruket genom att hänvisa till Klasons bilagda rapport, ”hvilken utan tvifvel är den 
bästa möjliga som hittills framkommit i denna svårlösta fråga.”83 Av denna rapport framgår att 
de illaluktande ämnena kan oskadliggöras, fortsätter bruket, som dessutom upplyser om att 
Klason ämnar utvidga undersökningen till att även omfatta de gaser som uppstår vid sodaåter-
vinningen. Innan denna undersökning blivit slutförd anser bruket det vara för tidigt att uttala sig 
om lämpliga åtgärder beträffande dessa gaser.

Vi bestrida därför fortfarande att något afseende fästas vid motparternas yrkande om uppfö-
randet af en mycket hög skorsten[.]84

80 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk 7/6 1907 (Samhall Dala).
81 Brukets ”förklaring över besvär” signeras redan i augusti 1907, men når KB först i början av november, samt
Civildepartementet, i form av bilaga till KB:s egen besvärsförklaring, i slutet av november samma år. 
82 KB – Civildepartementet 25/11 1907, bilaga B (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). 
83 Ibid.
84 Ibid.

104



Även beträffande luktens eventuella hälsovådlighet hänvisas till Klasons rapport, där det bl.a. 
sägs att en icke hälsofarlig lukt kan uppfattas som hälsofarlig av allmänheten genom agitation, 
och ge anledning till inbillningssjukdomar (se vidare nedan). Avslutningsvis hemställer bruket
om att de hittills inkomna besvären skall lämnas utan avseende, samt anhåller man om att få 
inkomma med Klasons fortsatta undersökningar innan målets avgörande. Dessutom påpekas att 
man även betraktar Mörners besvär som bemötta genom denna skrivelse.85

Undersökningar rörande beskaffenheten af de vid sulfatcellulosatillverkningen uppkom-
mande illaluktande ämnena, möjligheten af att förekomma deras bildning och sättet för deras
oskadliggörande;86 så lyder den långa titeln på den rapport som Klason sammanställer i juli 
1907 efter att ha genomfört undersökningar vid bruket från och med hösten 1906 (redan i de-
cember 1906 hade dock Klason och hans medhjälpare, ingenjör Persson, offentliggjort delresul-
tat från undersökningarna).87 Klason poängterar inledningsvis att intet tidigare varit känt om
sammansättningen av de illaluktande ämnen som uppkommer vid sulfatkokning och vilka till en 
viss grad påminner om ”på samma gång vitlök och skämd vitkål.”88 Nu har han emellertid
undersökt frågan på uppdrag av bruket. Eftersom han redan innan undersökningen arbetat med
granvedens lignin samt med merkaptaner och sulfider säger Klason sig ha varit ”temligen på det
klara med saken redan på förhand,” dvs. att ligninets grundämnen kan försåpas av alkalierna och 
svavelalkalierna i kokarens höga temperatur, till dels metylalkohol, och dels den illaluktande 
organiska svavelföreningen metylmerkaptan. Metylmerkaptanen finns enligt Klason mest troligt 
i gasform i ångorna över vätskan i kokaren eftersom den om den finns i själva kokluten binds till 
alkalit och där omsätts till metylsulfid och svavelnatrium. Mängden metylmerkaptangas per kok 
är väldigt liten, fortsätter Klason, bara 15-20 gram, men kan trots det på grund av sin intensiva 
lukt kännas på ”en eller annan” kilometer. Undersökningsmaterialet berättar Klason att han 
erhållit via brukets fem stående roterande kokare, men påpekar att han bara kunnat ta prover då 
kokarna varit i vila.89

Klason redogör därefter för de undersökningar han genomfört i syfte att bli kvitt de 
luktande svavelföreningarna från kokningen, hur han kopplat en kylare (kondensor) direkt på 
pyskranen på kokarens lock,90 och hur han via en stänksamlare lett de kokångor som inte 
kondenserats i kylaren genom en rad absorptionsflaskor innehållande lösningar av blysocker. 
Klason berättar vidare hur han kylt kondensatet till en temperatur om 30-40 grader och hur det 
därefter simmat terpentinolja på kondensatet. I blysockerlösningen har det bildats en gul kristal-
linisk fällning, blymetylmerkaptid, vilken haft merkaptanlukt. Klason har därefter provat att 
förena metylmerkaptan med andra metaller, förutom bly, och funnit att de enda metallmerkap-
tider som saknar lukt är de ädla metallernas. Att förena merkaptangasen med tungmetallsalter
konstaterar Klason skulle vara orimligt ur ett rent kostnadsperspektiv. Däremot upplyser han om 
att den okondenserbara gasen i stället kan oskadliggöras genom förbränning i en eldstad, dit 
gasen kan ledas genom ett ledningsrör försett med diafragmor av metallnät.91

85 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk 17/12 1907 (Samhall Dala).
86 Klason 31/7 1907, Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar 1910, Serie A, Nr. 116 (Örebro stadsarkiv,
Örebro).
87 Klason och Persson (1906).
88 Klason 31/7 1907, Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar 1910, Serie A, Nr. 116 (Örebro stadsarkiv,
Örebro).
89 Ibid.
90 Under undersökningarna har han använt sig av en vanlig ytkylare med mässingsrör som förenat två lådor av mäs-
singsplåt, där den ena lådan tagit emot ånga och den andra lämnat kondensatet.
91 Klason 31/7 1907, Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar 1910, Serie A. Nr. 116 (Örebro stadsarkiv,
Örebro).
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Klason berättar också att det utöver terpentinolja dessutom samlas metylsulfid och metyl-
alkohol i kondensvattnet, och att kondensvattnet luktar obehagligt av lösta organiska svavel-
föreningar, och därför inte bör släppas ut, utan användas i framställningen av ny koklut.

Det är min tro, att genom enbart dessa åtgärder, luktförhållandena skola avsevärt förbättras 
[…], en sak som så mycket heldre bör ske, som den därvid erhållna terpentinoljan och möj-
ligen äfven metylalkoholen komma att åtminstone delvis ersätta härpå lagda kostnader.92

Klason gjorde således en uttalad koppling mellan minskandet av föroreningar och utvinnandet 
av biprodukter. Brukets främsta motiv för att följa kondensera och förbränna de illaluktande 
gaserna synes emellertid ha varit att minska lukten. Något annat motiv med åtgärderna uttrycks 
inte i det genomgångna materialet, och således inte heller i styrelseprotokollen.

Utöver åtgärder ifråga om borttagandet av lukten vid kokning, diskuterar Klason också 
möjliga förändringar i samband med sodaåtervinningen i syfte att minska lukten även därifrån.
Han påpekar att det finns skilda meningar om var i produktionsprocessen som lukten i huvudsak 
uppstår, om det är i samband med kokningen eller sodaåtervinningen, men att han har uppfatt-
ningen att kokningen är den huvudsakliga källan till lukten. I det branschgemensamma samarbe-
tet (se nedan) synes emellertid den allmänna uppfattningen ha varit att sodaåtervinningen 
orsakade mest lukt. Klason förklarar att han anser att kokningen är den huvudsakliga källan till
lukten därför att alkalits förmåga att orsaka metylsvavelföreningar avtar i samma mån som
metylsvavelföreningarna bildas. Med tanke på att sodaåtervinningsprocessen kan betraktas som
en fortsatt kokning, är mängden fritt alkali i återvinningsprocessen ringa, liksom därför även
möjligheten till metylsvavelföreningar. Ett bevis för att kokningen är den främsta källan för 
lukten menar Klason också utgörs av att flera sulfatfabriker, i syfte att minska lukten för 
grannskapet, fört rökgaserna från sodaåtervinningen i en hög skorsten, utan att uppnå någon 
betydande minskning av lukten.93 ”Allt detta är lätt förklarligt ifall lukten i hufvudsak kommer
från kokarne,” fortsätter Klason, som också meddelar att han trots detta har för avsikt att utföra 
undersökningar i fråga om borttagandet av lukten även i sodaåtervinningsprocessen. 

Avslutningsvis kommenterar Klason frågan om luktens eventuella hälsovådlighet, och 
menar att ett bevis för att den inte kan vara särskilt hälsovådlig utgörs av det faktum att det 
överhuvudtaget finns sulfatfabriker i verksamhet.

[Vore den hälsovådlig] kunde det nog blifva vanskligt nog för denna fabrikations existens, 
ty det är klart, att en tillverkning som åstadkommer svåra giftverkningar å människor i om-
gifvningen, svårligen kan fördragas.94

Luktens sammansättning är dessutom känd, fortsätter Klason, vilket visar att de sanitära olägen-
heterna av sulfatlukten varken är större eller mindre än lukten från ”vitkålsland om hösten”, eller 
från ”vitkålssoppa.” 

Någon giftverkan har väl aldrig någon kunnat konstatera af lukten från kålsoppa. Redan 
skriftställare i antiken, t.ex. aposteln Paulus, omtalar kål som ett utmärkt näringsmedel. Rys-
sarnas nationalrätt är kål [.]95

92 Klason 31/7 1907, Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar 1910, Serie A. Nr. 116 (Örebro stadsarkiv,
Örebro).
93 Tyvärr nämner Klason inte vilka dessa fabriker är som han påstår byggt en högre skorsten i syfte att skona 
omgivningen från lukten.
94 Klason 31/7 1907, Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar 1910, Serie A. Nr. 116 (Örebro stadsarkiv,
Örebro).
95 Ibid.
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Trots att lukten enligt Klason är lika ofarlig som vitkålslukt, framhåller han sig anse att varje 
fabrik bör göra sitt bästa för att minska lukten så länge det inte hotar fabrikens ekonomiska
existens. Han understryker emellertid vikten av att lagstiftningen inte skall utgå från att lukten är 
giftig. Med detta är inte sagt att lukten inte är skadlig i större mängder, fortsätter Klason som
menar att det naturligtvis finns en måttlighetsgräns.

Till och med socker i större mängd förtärd har en ganska intensiv giftverkan på magens
slemhinna.96

Denna måttlighetsgräns menar Klason emellertid lätt kan förskjutas av ”inbillningssjuka och 
fördomar.” Här drar Klason en parallell till den samtida ”inbillningssjukdomen” arsenikskräck,
beträffande förekomsten av arsenik i tapeter, vilken han hävdar är just en inbillningssjukdom 
därför att det inte längre finns skäl att frukta mängden arsenik i tapeter. Beträffande luktens 
eventuella hälsovådlighet påpekar Klason dessutom att det redan finns ”ganska märkbara” spår 
av svavelväte i det stora antal boningshus som värms upp med stenkol eller koks.

Den industriella föroreningen är ett svårt område för de ”lagskipande” myndigheterna, av-
slutar Klason, men det får inte glömmas att: 

hvarje industri i större eller mindre grad verkar störande i omgifningen. Går denna störning
dock inte längre än som är nödvändigt för industrien själf, måste den ju fördragas liksom allt
annat som hör till lifvets slit och släp.97

I september 1907 skickar bruket, i enlighet med KB:s utslag, Klasons rapport till KB och infor-
merar samtidigt att man redan börjat ”experimentera” i linje med Klasons förslag. Bruket lovar 
här dessutom att skicka Klasons senare resultat till KB.98 KB svarar med att, i enlighet med
utslaget, beordra bruket att utföra de försök och vidta de åtgärder som Klason angivit i sin rap-
port, samt att så småningom meddela KB resultaten av desamma.99

Mest troligt hörde KB sedan inte av bruket på flera månader, och skickar av denna anled-
ning en påminnelse till företaget i slutet av mars 1908 angående resultaten av Klasons åtgär-
der.100 Bruket hade dock inte varit inaktivt i frågan under dess tystnad gentemot KB. Under ett 
styrelsemöte i december månad 1907, omnämns exempelvis att en provisorisk kondensor redan 
installerats, samt beslutas att företaget skall foga sig efter KB:s krav.101 Redan inom några få 
dagar efter att KB skickat sin påminnelse, svarar bruket med en förklaring. Här berättas att det
under en längre tid pågått en installation av en större apparat för kokargasernas kondensering, 
och att endast de yttre rörledningarna återstår. Vidare berättas att apparaten förväntas vara färdig
om en vecka, samt att företaget avser meddela KB om resultaten så snart man vet något om 
dessa.102 Ett sådant meddelande kom ett par månader senare. Bruket berättar då att apparaten 
varit verksam en tid och beträffande effekterna av apparaten sägs att: 

96 Klason 31/7 1907, Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar 1910, Serie A. Nr. 116 (Örebro stadsarkiv,
Örebro).
97 Ibid.
98 Bruket – KB 16/9 1907, Bilaga till protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk 17/12 1907 (Samhall
Dala).
99 KB – Bruket 9/10 1907, Briefkoncept 1907 (Länsstyrelsens arkiv, Örebro).
100 Bruket – KB 6/4 1908, 1905 års ankomna bref 31-74 (Länsstyrelsens arkiv, Örebro).
101 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 17/12 1907 (Samhall Dala).
102 Bruket – KB 6/4 1908, 1905 års ankomna bref 31-74 (Länsstyrelsens arkiv, Örebro).
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På grund av den erfarenheten vi tills nu hava av ovan beskrivna anläggningen anse vi alltså 
frågan om oskadliggörandet av de mest illaluktande gaserna från vår fabrik fullständigt och
lyckligt löst.103

Detta verkar ha tillfredställt KB då inget material stötts på i varken länsstyrelsens eller brukets 
arkiv som tyder på att KB någonsin följde upp 1907 års utslag. 

Regeringsrätten engagerar Medicinalstyrelsen och KTH 
Till följd av att flera av de klagande, till skillnad från bruket, inte betraktade luktfrågan som 
avslutad i och med KB:s beslut och således överklagade detta, kom målet att drivas vidare i 
Regeringsrätten. I samband med detta krävde Regeringsrätten utlåtanden från, utöver KB i 
Örebro län (beträffande inkomna besvärsskrivelser), både Medicinalstyrelsen och KTH om
luktens eventuella hälsovådliga effekter och möjligheterna till dess avhjälpande. Nedan redogörs 
för dessa utlåtanden, vilka inkom till Regeringsrätten i november 1907 (KB), i oktober 1908 
(Medicinalstyrelsen), respektive i januari 1910 (KTH). Medicinalstyrelsens och KTH:s utlåtan-
den kommenterades av både de klagande och bruket. 

KB inleder utlåtandet över de klagandes besvärsskrivelser med att sammanfatta de anförda
klagomålen till att handla om fiskens smak av fotogen, den obehagliga och hälsovådliga lukten, 
samt minskad fisktillgång (se vidare i avsnitt 3.2). I slutet av utlåtandet lämnar KB en 
omfattande kommentar om lukten, där det bl.a. berättas att bruket ålagts inkomma med Klasons 
rapport, så fort den blir färdig, i händelse av att KB då vill ta målet under ny omprövning. KB 
upplyser också om att en sådan rapport, rörande åtminstone oskadliggörandet av de illaluktande
gaser som uppstår vid kokningen, redan inkommit, samt att KB i en skrivelse den 9 oktober 
1907 redan ålagt bruket att vidta de åtgärder som Klason föreslår där (det är emellertid först sju 
månader senare som KB, efter påtryckningar, erhåller information från bruket om resultaten av
dessa åtgärder). Att lukten inte är hälsovådlig menar KB dels bevisas av Klason utlåtande, dels 
av Medicinalstyrelsens beslut att uppföra ett hospital i närheten av ett liknande pappersbruk. 
Vad gäller verkan av en högre skorsten berättar KB att Klason yttrat att en högre skorsten bara 
skulle förflytta nedslagspunkten för gaserna ”ett relativt obetydligt antal meter längre bort”. I 
fråga om eventuella andra anordningar för borttagandet av lukten framhåller KB att eftersom
alla ”pappersteknici” länge eftersträvat en lösning på problemet, finns det patent104 på anord-
ningar, om dock mycket dyra sådana. Dessutom lär det finnas hemliga anordningar, fortsätter 
KB och konstaterar samtidigt hur varken de hemliga eller de patenterade anordningarna torde ge 
åsyftat resultat.105 KB avslutar utlåtandet med att framhålla att uppmärksamheten fortfarande är
riktad mot bruket med avsikten att se till att olägenheterna, ”så vitt det är möjligt”, undanröjs.
Med detta som bakgrund hemställer KB att besvären över utslaget inte skall bifallas. 

Samtidigt som Civildepartementet erhöll KB:s utlåtande ombads även Medicinalstyrelsen
inkomma med ett utlåtande. Medicinalstyrelsen var det centrala ämbetsverk som oftast kopp-
lades in när det gällde konflikter om förorening därför att dessa i regel handlades som hälso-

103 Bruket – KB 5/6 1908, 1905 års ankomna bref 31-74 (Länsstyrelsens arkiv, Örebro).
104 Under ett möte i Svenska Cellulosaföreningens regi i februari 1908 nämner en ingenjör vid namn A. Ahlin, i
fråga om åtgärder mot sulfatindustrins luktproblem, att man i Tyskland framlagt förslag på att dels förbränna, dels
kondensera de luktande gaserna enligt en viss metod. Förbränningsmetoden hade enligt Ahlin emellertid (februari
1908) inte visat gynnsamma resultat, och kondenseringsmetoden hade ännu inte, så vitt Ahlin visste, utprovats.
Dessa metoder torde eventuellt vara de patent som KB åsyftar, ehuru det inte är någon avgörande information för
denna studie eftersom inget tyder på att bruket kom över/nyttjade dessa patent. I stället var det Peter Klasons
förslag på åtgärder mot lukten som bruket kom att anamma. Om i sin tur Klason i sina förslag inspirerades av 
eventuella patent på området framgår inte av det källmaterial som finns tillgängligt.
105 Här åsyftar KB eventuellt anordningarna vid Weissenfels och Cröllwitz, vilka det inte är orimligt att anta att KB 
kan ha erhållit information om.
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vårdsärenden. Under 1900-talets första år lämnade Medicinalstyrelsen utlåtanden i flera konflik-
ter kring sockerbruksförorening och massa- och pappersbruksförorening. Dessa utlåtandet gick i 
regel helt i linje med länsstyrelsernas tidigare beslut. Under åren 1908-1915 gick emellertid
Medicinalstyrelsen emot länsstyrelsens beslut i ett fall, nämligen i konflikten om föroreningarna
från Örebro Pappersbruk.106 En av förklaringarna till att Medicinalstyrelsen valde att gå emot
just KB:s, i Örebro läns, beslut är sannolikt att KB aldrig begärt något utlåtande från länets
förste provinsialläkare, vilket är högst anmärkningsvärt med tanke på provinsialläkarinsti-
tutionens koppling till länsstyrelsen.107

Medicinalstyrelsen inleder sitt utlåtande med att meddela att den nu infordrat yttrande i 
ärendet från förste provinsialläkaren i Örebro län, H. Gerell, vilket finns bifogat utlåtandet. 
Gerell ställde sig helt på de klagandes sida, och i Sveriges läkarehistoria II står följande skrivet
om honom:

Hans syn på livet var kanske snarare misantropens än optimistens, och hans omdömen
kunde därför bliva nog så skarpa och stränga.108

Gerell inleder utlåtandet med att starkt kritisera Klasons utlåtande i rapporten från juli 1907, om 
att lukten från bruket skulle höra till ”livets slit och släp”, och understryker att man inte endast 
kan ta hänsyn till industrins ekonomiska välbefinnande. Den brist på ren luft som lukten orsakar
verkar menligt på hälsan även om beståndsdelarna i lukten inte framkallar direkta giftverk-
ningar, fortsätter Gerell. Om Klasons jämförelse av lukten med vitkålslukt, samt om hans slut-
sats att lukten därmed skulle vara oskadlig, anför Gerell att; ”[i]cke är exempelvis arsenikvätet
ogiftigt, därför att det påminner om hvitlökslukt.”109 Gerell påpekar dessutom hur svavelvätet, 
vilket ju räknas som den giftigaste gasen näst efter blåsyra (gammalt namn på vätecyanid) och 
arsenikväte, borde föranleda till förberedelse till annat tillverkningssätt, speciellt som det exi-
sterar sådana. Gerell syftar här framförallt på sodametoden.

Medicinalstyrelsen anför själv i utlåtandet hur orsaken till att det inte finns någon 
lagstiftning mot sulfatcellulosafabrikers förorening, blott beror på att produktionsmetoden är
relativt ny. Enligt Medicinalstyrelsen hade hälsovårdsstadgan “utan tvivel” innehållit särskilda 
försiktighetsmåt beträffande rätten att driva fabrikationen, hade den bara varit känd när gällande 
hälsovårdsstadga skrevs (1874). Det saknas trots allt inte bestämmelser som kan tillämpas i 
frågan, fortsätter styrelsen, och hänvisar till 16 och 28 §§ i hälsovårdsstadgan, men påpekar 
också strax därpå hur otillräckliga dessa är eftersom ”sulfatgaserna sprids på större avstånd än 
några andra gaser, från landsbygden och in till städerna.”110 Att det på grund av detta verkligen 
uppstår stora olägenheter på flera olika håll i landet menar styrelsen bevisas genom de ”an-
märkta olägenheter från trämassefabriker” som framgår i de provinsialläkarberättelser från åren
1898-1907 som styrelsen bifogat utlåtandet. Klagomålen berör omkring 20 olika fabriker, och 
flera berör just lukten från sulfatfabriker. Provinsialläkaren i Kalmar län berättade exempelvis
1898 att: 

106 Lundgren (1974).
107 Förutom att förste provinsialläkaren skulle fungera som rådgivare för sina kollegor, provinsialläkarna (anställda
av staten att ha hand om hälso- och sjukvård på landsbygden), i länet, skulle förste provinsialläkaren biträda läns-
styrelsen genom att avge yttranden, föreslå åtgärder etc. (Svensk författningssamling, 1890:58). Förste provinsial-
läkaren utförde emellertid inga egna undersökningar utan gjorde bedömningar om behov av åtgärder utifrån okulär-
besiktning eller genom andra experters utredningar (Lundgren, 1974).
108 Sveriges läkarehistoria II (1932), s. 135.
109 Gerell – Medicinalstyrelsen 3/4 1908 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). 
110 Medicinalstyrelsen – Civildepartementet 21/10 1908 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). 
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sodaugnen vid Eds cellulosafabrik sprider en obehaglig rök vida omkring och […] arbetarna 
vid fabriken och befolkningen i öfrigt vid Eds bruk äro anmärkningsvärt bleka.111

Samma år upplyste provinsialläkaren i Älfsborgs län om hur sulfatfabriken vid Billingsfors
bruk, vilken han på grund av dess lukt ansåg tillhörde en av de allra ”obehagligaste” industrier-
na, att: 

helt visst skulle mycket större klagomål höras, om det ej öfverallt vore så ställdt, att alla när-
boende antingen äro intresserade i eller också mer eller mindre beroende af fabrikerna.112

I Värmlands län framhölls vidare 1897 av provinsialläkaren, angående sulfatfabriken vid Deje i 
Nedre Ullerud, att om frisk och ren luft samt ”obemängdt” vatten fortfarande fick anses utgöra 
viktiga förutsättningar för sundhet och hygien, då måste fabriken anses vålla avsevärda olägen-
heter. Provinsialläkaren i Örebro län berättade 1904 att Örebro Pappersbruk både spred obehag-
liga dunster över hela trakten och förorenade vattnet. Riktigt allt som berättas om sulfatfabri-
kerna i provinsialläkarberättelserna var emellertid inte negativt. Om gaserna från Delary sulfat-
fabrik berättade exempelvis provinsialläkaren i Kronobergs län 1903, att det syntes som om:

[gaserna] verkar desinficerande, så att man där mindre ofta ser influensa, lungkattar, mäss-
ling m.fl., och mycket sällan lungsot, men att de däremot sannolikt bidraga till, att magka-
tarr är mera allmän bland arbetarna därstädes.113

Efter att ha hänvisat till provinsialläkarnas årsberättelser påpekar Medicinalstyrelsen att även
provinsialläkaren Gerell ”fullt riktigt” framhåller luktens skadlighet för den allmänna sundheten
i bifogat yttrande. Vad beträffar brukets hänvisning till Medicinalstyrelsens agerande ifråga om
uppförandet av ett hospital i närheten av Vargö trämassefabrik, framhåller styrelsen hur hänvis-
ningen utgör ett ”förment” bevis för luktens ofarlighet eftersom, påpekar man, styrelsen då 
ansett 16 och 28 §§ i hälsovårdsstadgan vara tillämpliga på den aktuella fabriken, och därmed
långt ifrån hävdat luktens ofarlighet.114 Vad angår därpå frågan om eventuella åtgärder mot
olägenheterna, upplyser Medicinalstyrelsen om hur det nyligen publicerats nya undersökningar i 
fråga om borttagandet av lukten av ingenjörerna Bergström och Fagerlind i Järnkontorets Anna-
ler, där det framkommer att en rest uppstår vid kondenseringen av kokargaserna som inte låter 
sig kondenseras och som bör förbrännas eller oskadliggöras på annat sätt.115 På grund av att man
ännu inte till fullo känner till hur lukten skall förekommas samt då effekterna av Klasons 
åtgärder ”inte bör överskattas”, fortsätter Medicinalstyrelsen, bör bruket utöver KB:s utslag även 
åläggas Sondéns förslag, dvs. att uppföra av en hög skorsten.

Ett par månader efter att Medicinalstyrelsens utlåtande inkommit till Civildepartementet
ombads även KTH att uttala sig i frågan. KTH:s styrelse överlät utlåtandet till den person som

111 Utdrag ur förste provinsialläkarnas årsberättelser 1898-1907, angående anmärkta olägenheter från trämasse-
fabriker, bilaga till Medicinalstyrelsen – Civildepartementet 21/10 1908 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civil-
departementet, RA).
112 Ibid.
113 Utdrag ur förste provinsialläkarnas årsberättelser 1898-1907, angående anmärkta olägenheter från trämassefa-
briker, bilaga till Medicinalstyrelsen – Civildepartementet 21/10 1908 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildeparte-
mentet, RA).
114 16 § handlar om hälsovårdsnämndens skyldighet att ingripa mot näringars hälsovådliga bedrivande i stad och 28
§ handlar om kommunalnämndens skyldighet att ingripa mot näringars hälsovådliga bedrivande i landskommun
(Helsovårdsstadga af den 25 september 1874).
115 Bergströms och Fagerlinds undersökningar redovisas även i Svensk Papperstidning. Se Bergström och Fagerlind
(1908).
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var självskriven för uppdraget, Peter Klason. Klason hade ett utlåtande färdigt knappt ett år 
senare, i november 1909. Det är anmärkningsvärt att Klason, som redan var anlitad som expert
av bruket och som redan avgivit en rapport i frågan baserad på undersökningar vid bruket, även 
på så vis kom att fungera som sakkunnig för dömande instans räkning. Detta faktum kom att 
uppmärksammas av bl.a. stadsfullmäktige i Örebro. 

Detta var inte första gången som Klason anlitades som sakkunnig av en statlig myndig-
het.116 Det är troligt att det var Medicinalstyrelsens kommentar om att ytterligare vetenskapliga
undersökningar om oskadliggörandet av lukten nyligen (1908) presenterats i Jernkontorets
Annaler, som föranlett Civildepartementet att även begära utlåtande från KTH. Något som talar
för detta är att KTH ombads yttra sig först efter det att Civildepartementet erhållit Medicinal-
styrelsens utlåtande (för övrigt hade Mörner året dessförinnan, 1907, föreslagit för Civildeparte-
mentet att KTH skulle yttra sig). Klasons sakkunnigeutlåtande för Civildepartementet redovisas 
emellertid inte här utan först längre fram eftersom Civildepartementet faktiskt inte erhöll utlå-
tandet från KTH förrän i januari 1910, vilket utgör det år då konflikten nådde sin kulmen och 
Klasons utlåtande kom att spela en central roll.

Bruket kommenterar Medicinalstyrelsens utlåtande (1908)
Bruket kommenterade inte KB:s utlåtande till Civildepartementet i november 1907. Det fanns 
inte någon anledning till detta eftersom KB hade hemställt om att besvären över länsstyrelsens
utslag inte skulle bifallas. Bruket kommenterar emellertid Medicinalstyrelsens utlåtande i en
skrivelse i december 1908, som inleds med ett par ”allmänna reflexioner” över hur de klagande,
liksom Medicinalstyrelsen och förste provinsialläkaren, missuppfattat KB:s utslag, genom vilket 
ju bruket redan ålagts vissa åtgärder. Dessutom innebär ju utslaget att ytterligare åtgärder kan
komma att åläggas oss när erfarenhet om nya åtgärders nytta vunnits, fortsätter bruket, och 
påpekar hur man för övrigt redan nu ålagts att genomföra ytterligare åtgärder till följd av egna 
(Klasons) undersökningar i frågan.

Angående de klagandes, liksom Medicinalstyrelsens, åberopande av 28 § i hälsovårds-
stadgan, anmärker bruket att hälsovårdsstadgan inte ger kommun rätt att ingripa i annan kom-
muns angelägenheter. Bruket påpekar också hur det faktum att Almby kommunalnämnd inte 
uttryckt att den uppfattar att fabriksdriften har någon menlig inverkan på arbetarnas eller de 
närboendes hälsa, borde bidra till att bruket fick bedriva verksamheten ostört. Förste provin-
sialläkarens förslag, om övergång till sodametoden, menar bruket skulle bidra till mindre starkt
kraftpapper, samt:

torde någon fabrik för tillverkning af kraftcellulosa med kaustiksoda ej existera vare sig här 
i landet eller annorstädes.117

Allt som allt lägger bruket fram en ”allvarlig gensaga” mot att åläggas att antingen vidta åtgär-
der som ”ur ekonomisk synpunkt eller annorledes äro omöjliga att utföra”, eller att tvingas lägga
ner fabriken utan ersättning. Provinsialläkarens anförande om Örebro stads stora ekonomiska
uppoffringar i syfte att öka sundheten i staden menar bruket är ”svårt att förstå” med tanke på att 
staden släpper ut allt sitt kloakvatten orenat i Svartån och förorenar densamma. 

Beträffande Medicinalstyrelsens förslag att bruket skall uppfinna egna åtgärder inom
några månader, anför bruket orimligheten i detta i ljuset av att sakkunniga i de flesta (sulfat-
massaproducerande) länder under de senaste åren sysselsatt sig med frågan om åtgärder mot
sulfatfabrikers föroreningsproblem, utan att ännu ha vunnit något tillfredsställande resultat. Att 

116 Lundgren (1974).
117 Bruket – Civildepartementet 12/12 1908 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
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Medicinalstyrelsen överhuvudtaget beblandar sig i tekniska frågor menar bruket visar på beho-
vet av att en tekniskt sakkunnig myndighet får tillfälle att yttra sig i ärendet. För denna uppgift 
föreslår bruket Kungliga tekniska högskolan. Två veckor senare beordrades KTH av Civilde-
partementet att avge ett utlåtande.

Bruket hänvisar också till ett bilagt intyg av f.d. rektor (för Örebro tekniska elemen-
tarskola) Fernqvist som bevis för att företaget vidtagit de åtgärder som Klason föreslagit beträf-
fande de gaser som uppstår vid kokningen. Att åtgärder vidtagits just beträffande de illaluktande 
gaserna från kokningen, menar bruket vidare bevisar att klagomål om lukten och dess hälsovåd-
lighet inte längre är motiverade.

I intyget berättar Fernquist att han närvarat vid en kokaravblåsning, samt att blåsningen 
gick till så att det skruvades på ett rör på kokaren då den skulle blåsas av, där kokgaserna, sedan 
en ventil öppnats, avgick till en kondensationsapparat ”där antagligen det mesta af ångorna 
kondenserades.”118 Kondensatet leddes till en sodalösare vid sodaugnarna i syfte att tillföras 
vitluten och på nytt blandas i kokarna, fortsätter Fernquist som också berättar att de gaser som 
inte kondenserades leddes genom rörledningar till en av sodaugnarna där de förbrändes i ”heta 
och stora eldsvådor.”119 Fernqvist berättar också hur både förmän och arbetare på förfrågan 
uppgett att alla kok avblåsts på detta sätt sedan kondensationsapparaten installerats. Efter att ha 
hänvisat till Fernqvists intyg går bruket än en gång in på frågan om uppförandet av en högre
skorsten och understryker att det är ”till synes obilligt” att åläggas uppföra en högre skorsten när 
Klason uppgett att gaserna från sodaåtervinningen är jämförelsevis ringa luktande. Dessutom,
fortsätter bruket: 

[kan vi] på grund af den mångåriga erfarenhet vi äga om spridningen af dessa gaser, […]
bestämdt försäkra att luktförhållandena i Örebro skulle försämras och ej förbättras genom
gasernas afledande medelst en hög skorsten.120

Bruket åsyftar med detta att en högre skorsten endast skulle bidra med bättre förhållanden för 
området närmast fabriken, och att lukten i stället skulle slå ned mitt i Örebro, 1.5-2 km bort. Till 
skrivelsen finns dessutom bilagt ett brev, signerat av skorstenstillverkare N. Lundgren i Gävle 
ett par veckor tidigare. Med brevet säger sig bruket framförallt vilja belysa vilket omfattande
projekt det skulle vara att bygga en hög skorsten. Exempelvis berättas i brevet att: 

en skorsten af omfrågad höjd och 3 mtr. invändig toppdiameter för sitt uppförande tager i 
anspråk ca 5 månader, vintertid räknadt, men då, innan arbetet kan taga sin början, grunden
ju först måste vara utförd, och densamma med gräfning och eventuell pålning samt läggning
i beton torde kräfva en tid af 2 á 3 månader, så får man beräkna en tid af 7 á 8 månader,
innan skorstenen kan tagas i bruk.121

Skorstenstillverkare Lundgren berättar också att: 

[a]rbetet visserligen kan utföras vintertid, men blir ett sådant arbete ej fullt så godt som ett,
utfördt under gynnsam årstid, och med de stora dimensioner här är fråga om, anser jag det 
mycket önskvärdt att skorstenen får byggas sommartid.122

118 Fernqvist – Bruket 7/12 1908 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
119 Ibid.
120 Bruket – Civildepartementet 12/12 1908 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
121 N. Lundgren – Bruket 30/11 1908 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
122 Ibid.
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Under 1909 sammanställde bruket inte en enda skrivelse i ärendet och konflikten berördes över-
huvudtaget inte under något av årets tre styrelsemöten. Detta berodde sannolikt på att Klason, 
som Civildepartementets tekniske sakkunnige, inte hade sitt utlåtande färdigt förrän i slutet av 
1909. Det fanns med andra ord inget för bruket att kommentera efter att man svarat på Medi-
cinalstyrelsens utlåtande i december 1908. 1910 blev däremot ett turbulent år för alla som var 
inblandade i konflikten. Då stod en vetenskaplig kontrovers i centrum mellan å ena sidan Peter 
Klason och å andra sidan hälsovårdsnämndens nye sakkunnige. Dessutom trädde nya klagande
detta år in på den arena som Mörner stigit av. Innan vi går in på denna sista fas i konflikten skall
vi emellertid ta en titt på det branschsamarbete som växte fram inom pappers- och massaindu-
strin under våren 1908, ytterst som en följd av de pågående diskussionerna i riksdagen om 
branschens förorening av vatten och luft, men som också hade kopplingar till Örebrokonflikten. 

Sodacellulosakommittén: ett branschsamarbete123

Vid styrelsemötet den 29 juni 1906 hade bruket beslutat att en förfrågan skulle göras bland 
sulfatmassafabrikanter om intresset för att gemensamt bekosta undersökningar för borttagandet 
av lukten vid tillverkningen. Att en sådan förfrågan verkligen gjordes, samt att något slags sam-
arbete existerade, tyder bl.a. brukets skrivelse från mars 1907 på. Någon närmare information
om detta samarbete står emellertid inte att finna i det material som denna studie baseras på.

Utöver brukets förfrågan bland konkurrenter om kostnadsbidrag för Klasons undersök-
ningar, utvecklades under våren 1908 ett tekniskt samarbete inom branschen med anledning av 
dess föroreningsproblem, genom den så kallade sodacellulosakommittén. Samarbetet inleddes i 
februari 1908, när Müntzing sammankallade till ett möte på Svenska cellulosaföreningens 
vägnar, mellan intresserade sulfatcellulosatillverkare. Müntzing inleder mötet med att framhålla
nödvändigheten av ett öppet samarbete (delgivande av erfarenheter) i frågan, liksom nödvändig-
heten av att tillsätta en kommitté som kan ansvara för frågans fortsatta behandling. Dessutom 
föreslår han ett gemensamt bekostande av FoU i frågan. Han föreslår att man av denna anled-
ning anlitar Klason, som ju redan anlitats av ”medlemmar” i Svenska Pappersbruksföreningens
sektion för sulfatcellulosapapper i syfte att studera problemet.124 Efter Müntzings inledningsord 
håller Albert Ahlin, ingenjör vid Eds cellulosafabrik, ett anförande om åtgärder mot sulfatfabri-
kernas förorening av både vatten och luft. Angående luktproblemet framhåller han att mer
uppmärksamhet borde ägnas åt sodaåtervinningsprocessen, samt föreslår han dels förbränning 
av sodaugnsgaserna, dels kondensering av desamma i en lång rökkanal där gaserna får passera 
”en större mängd fina vattenstrålar”. Båda förslagen härstammar enligt Ahlin från Tyskland,
även om förbränningen så vitt han vet ännu inte visat gynnsamma resultat, samt kondenseringen 
i rökkanalen ännu inte praktiskt utprovats.125

Efter Ahlins anförande håller professor Klason ”ett med stort intresse åhört föredrag”,
berättas det i en återgivning av mötet i Svensk Papperstidning.126 Klasons föredrag är inte
återgivet i dess helhet, ehuru det nämns att han ”kraftigt betonat” att de ifrågavarande gaserna 

123 Sodacellulosakommittén omnämns också i Sundin (1981) samt i Lundgren (1974).
124 Detta torde med största sannolikhet handla om det samarbete som bruket efterfrågat i fråga om kostnaderna för
Klasons undersökningar.
125 Under svenska cellulosaföreningens möte i februari 1908 diskuterades även till viss del vattenföroreningsfrågor.
Exempelvis framhöll Ahlin de ”ansenliga” filteranläggningar som skulle krävas för rening av avfallsvatten från en 
sulfatfabrik med en tillverkning av 15 ton per dygn – ett omkring 120-150 kvadratmeter stort filter – samt likaså
vilka stora dammar – med en sammanlagd rymd på 36 000 m3 – som skulle krävas för en biologisk rening av sam-
ma mängd avloppsvatten. Genom att hänvisa till i Tyskland vetenskapligt genomförda undersökningar på fiskyngel,
försöker han vidare bevisa hur den allmänna uppfattningen om fiskens ”känslighet” för avfallslut är ”något överdri-
ven” (Ahlin, 1908a).
126 Svensk Papperstidning (1908a).
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inte var hälsovådliga.127 Återgav månntro Klason valda delar ur den rapport han sammanställt 
för brukets räkning ca sju månader tidigare?

Svenska cellulosaföreningens möte i februari 1908 resulterade i en skrivelse till Diknings-
lagskommittén, i vilken föreningen motsatte sig påståendena om att lukten skulle vara hälsovåd-
lig. Detta ”styrktes” genom intyg från läkare i trakter där sulfatfabriker verkade. Dessutom
bifogades ett intyg från förman E. Skoglund vid brukets kokeri, där det framgår att han efter att 
ha arbetat på sulfatfabriker i 13 år, aldrig upplevt någon sjuklighet som kan tillskrivas hans ar-
betsuppgifter.128 I slutet av återgivningen av mötet i nummer 4 av 1908 års Svensk Papperstid-
ning, nämns i förbifarten också hur de flesta av de vid mötet närvarande sulfatcellulosa-
ingenjörerna ansett att man borde mötas vid ett enskilt sammanträde och utbyta erfarenheter.129

Det är en av brukets styrelseledamöter, konsul Johan Ekman, som senare såsom ordfö-
rande för Svenska pappersbruksföreningens sektion för cellulosapapper, sammankallar till ett
sådant möte den 8 maj 1908. Under detta möte håller bl.a. ingenjör Hugo Lundberg ett anföran-
de där han berättar om en studieresa han gjort till sulfatfabrikerna i Cröllwitz, Weissenfels, och
Altdamm i Tyskland. Lundberg berättar att han funnit att den lukt som alstras under sodaåter-
vinningen till stor del kan förhindras genom bl.a.: (a) en god avdunstning av svartluten; (b) att 
inte använda för låg smältugn; (c) att i så liten grad som möjligt belasta gaserna från sodaugnen
med ånga från exempelvis avdunstningsapparater; samt (d) att leda gaserna från sodahuset i en 
egen hög skorsten.130 Lundbergs anförande kritiseras av Albert Ahlin i nummer 15 av 1908 års 
Svensk Papperstidning, där Ahlin bl.a. anför att nog bör väl eventuella åtgärder vara sådana att 
de inte inskränker på fabrikens rationella drift ur kemisk-teknisk synpunkt. Det förefaller honom 
svårt att undvika belastning av de från sodaugnen avgående gaserna med ånga när syftet med
ugnen är att avdunsta luten. Dessutom, påpekar Ahlin, bör väl eventuella åtgärder resultera i
verklig förminskning av de illaluktande ämnena, inte i deras spridning över större områden?131

Andra förslag på åtgärder som nämns på mötet är bl.a. Klasons förslag att minska lukten från 
kokningen genom att kondensera kokargaserna och därigenom ta till vara råterpentinen.132

Därutöver berättar G. F. Enderlein om försök som gjorts i Norge, att tvätta gaserna, dock utan 
goda resultat. Ytterligare förslag som framkommer under mötet handlar om att ta bort hela 
sodaåtervinningen, vilket man konstaterar endast skulle kunna låta sig göras om det utvecklades 
ett praktiskt sätt att fälla ut de organiska ämnena ur kokluten på, så att den omedelbart därefter 
kunde kausticeras,133 samt om detta sätt blev billigare än rådande sodaåtervinning.134

På mötet bildas också sodacellulosakommittén i syfte att dels samla in och bearbeta mate-
rial till föroreningsfrågans utredning, dels utföra nödvändiga försök, samt att dels hålla kontakt 
med Dikningslagskommittén.135 Samtliga svenska sulfatcellulosatillverkare blev betalande

127 Svensk Papperstidning (1908a).
128 Svensk Papperstidning (1908b).
129 Svensk Papperstidning (1908a).  Mötet omnämns även i nummer 9 av 1908 års Svensk Papperstidning.
130 Lundberg (1908).
131 Ahlin (1908b).
132 I en redogörelse i nummer 10 av 1908 års Svensk Papperstidning över de åtgärdsförslag som framkom under
mötet, berättas att sådana kondensationsapparater numera levereras av A. B. Ekströms maskinaffär i Stockholm.
133 Kausticering innebär att den släckta kalken reagerar med natriumkarbonat så att natrium-hydroxid bildas.
134 Svensk Papperstidning (1908e).
135 Svensk Papperstidning (1908d). Till medlemmar i kommittén utsågs professor P. Klason, disponent K. Sund-
blad, ingenjörerna H. Lundberg, S. Sandberg och N. A. Sjöstedt. Till sekreterare utsågs A. Müntzing (Svensk Pap-
perstidning, 1908d). Beträffande benämningen sodacellulosakommittén, var det fortfarande vanligt att benämna
sulfatmetoden för sodametoden. Somliga ansåg att benämningen sodametoden med fördel kunde användas då det
bl.a. minskade risken för förväxling av sulfat- och sulfitmetoden (se bl.a. Müntzing, 1910). Värt att notera är dock
att sodametoden, till skillnad från sulfatmetoden, inte orsakar illaluktande dunster.
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medlemmar i kommittén, som under 1908 och 1909 (5 sammanträden) framförallt kom att ägna 
sig åt luktfrågan. Bland annat ber man Klason att sammanställa en skrivelse över de resultat han 
kommit fram till på området. Dessa resultat hade naturligtvis till stor del framkommit för
brukets räkning, varför bruket kräver ersättning för dessa omkostnader.136 Kommittén inser å sin
sida sannolikt att just de undersökningar och försök som Klason utfört vid bruket, utgör några av 
de viktigaste resultaten på området. Bruket erhåller således en ersättning av kommittén på ca 
2 600 kr för omkostnader i samband med utredningarna.137 I oktober 1908 delges alla medlem-
mar två skrifter, dels en flera sidor lång redogörelse över Klasons dittills gjorda undersökningar 
och förslag på åtgärder,138 och dels en sida med titeln ”Föreskrifter för att vid skötandet av en
sodacellulosafabrik i görligaste grad undgå uppkomsten och spridandet af dålig lukt.”139 Föres-
krifterna är desamma som de som Klason senare, 1909, skulle komma att föreslå i sitt utlåtande 
som Regeringsrättens sakkunnige, dvs. att gasningen av kokaren skall ske så länge som 
destillatet har en dålig lukt så att denna lukt inte alstras då luten koncentreras; att förbränningen
i den roterande ugnen skall vara så fullständig som möjligt med hjälp av bläster; att varporna
skall gå så hastigt att luten inte torrdestilleras där; att blyättiksprov skall tas på sodaugnen; att 
alstrandet av svavelföreningar i sodaugnen i möjligaste mån skall undvikas genom att så torr ved
som möjligt används i kokningen; samt att skorstenen skall vara minst 50 meter hög.140 En 
skillnad som Klason gör i föreskrifterna för sodacellulosakommitténs medlemmar, gentemot de 
uttalanden han gör som sakkunnig i Örebromålet, är att Klason i det senare utlåtandet skriver att 
kondensatet från kokarblåsningen luktar obehagligt, varför det inte bör släppas ut med avfalls-
vattnet, utan i stället bör användas i framställningen av ny koklut. I kommittéföreskrifterna säger
Klason däremot att kondensatet kan släppas ut i ett större vattendrag.141 Det är oklart vad som 
hände med sodacellulosakommittén efter januari 1910, men mycket tyder på att kommitténs
verksamhet upphörde efter bara några få år.142

136 Örebro Pappersbruks styrelseprotokoll 14/5 1908 (Samhall Dala, Falun), samt Svenska Pappersbruksföre-
ningens cirkulär 1910, Nr. 43 (Stockholms företagsminnen).
137 Svenska Pappersbruksföreningens cirkulär 1910, Nr. 43 (Stockholms företagsminnen).
138 Det är lite oklart vad detta är för skrift, men det mesta tyder på att det är den tryckta skriften Klason (1908).
139 Bilaga 2 till Svenska Pappersbruksföreningens cirkulär 1910, Nr. 43 (Stockholms företagsminnen).
140 Ibid.
141 Utöver att delge sina medlemmar Klasons skrifter, uppmanade dessutom kommittén sina medlemmar att be
”aktningsvärda och opartiska” personer anteckna ”iakttagelser af lukt från fabrikerna” (Svenska Pappersbruksfö-
reningens cirkulär 1910, Nr. 43, Stockholms företagsminnen). I Svensk Papperstidning (1909b) redovisas sedan en
del resultat från sådana iakttagelser gjorda vid bl.a. Munksjö sulfatfabrik, Frånö sulfatfabrik och Grycksbo pappers-
bruk. Kommittén hade dessutom internationella kontakter med bl.a. ingenjör Schacht från Weissenfels i Tyskland.
Det är dock oklart om något intensivare samarbete någonsin inleddes mellan Schacht och kommittén. Kommittén
fann emellertid genom undersökningar att det vid kokning av halm, vilket var den råvara Schacht använde sig av,
bara bildades 13 % av den mängd merkaptan som bildas vid kokning av trä. Även handelskemist och ingenjör J.
Landin tog kontakt med kommittén angående en uppfinning för borttagandet av lukten, vilken byggde på merkap-
tanhaltiga gasers reaktion med framförallt nitrösa gaser (Svenska Pappersbruksföreningens cirkulär 1910, Nr. 43, 
Stockholms företagsminnen) (Om Landins förslag, se bl.a. Landin, 1911).
142 Dels nämns sodacellulosakommittén bara en gång i Svensk Papperstidning under 1909 (Nummer 20) och inte
någon gång under 1910. Dels tyder en notis i Svensk Papperstidning (1916), nummer 13, på att kommittén högst
sannolikt inte längre existerade vid den tidpunkten. Där nämns nämligen att en kommitté tillsatts på Sv. Cellulosa-
och Pappersbruksföreningens februarimöte, bestående av bl.a. Klason och Müntzing, med syfte att utarbeta ett 
förslag på yttrande från föreningens sida på Dikningslagskommitténs lagförslag från året innan. Hade sodacel-
lulosakommittén fortfarande funnits hade sannolikt i stället den fått uppdraget att utarbeta ett yttrande, med de
specialkunskaper som den torde ha besuttit på området. Ytterligare en faktor som talar för detta är att både Münt-
zing och Klason var aktiva medlemmar i sodacellulosakommittén.
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En sammanfattande analys 
Sammantaget kan sägas att KB:s utslag mötte hård kritik av de klagande därför att det helt och 
hållet utelämnat luktproblemet. Samma problemdefinitioner lades fram av de klagande efter
utslaget, men nu med mer slipade och ekonomiskt betonade argument. Den ”underliggande” 
värdekonflikten mellan å ena sidan industriell expansion och å andra sidan goda miljö- och 
hälsoförhållanden i Örebro, blev således mer framträdande under denna konfliktens andra fas, 
och diskussionerna rörde i mindre grad luktens eventuella hälsovådlighet och huruvida åtgärder 
kunde anses lämpliga eller ej. 

De klagandes beroende av hälsovårdsstadgan synliggörs nu också mer än tidigare genom 
att de gör allt vidare tolkningar av begreppet ”hälsovådlig”, samt även lägger mycket krut på att 
framhäva att lukten faktiskt kan vara en olägenhet utan att vara hälsovådlig. Återigen framhåller
dessutom hälsovårdsnämnden problemet med att hälsovårdsstadgan inte skyddar stad från 
förorenande industri på landsbygd. Denna fokusering på hälsovårdsstadgans brister, men även 
det starka åberopandet av de tyska koncessionsvillkoren, belyser hur de klagande i denna fas av
konflikten också mer än tidigare baserade sitt argumenterande på att ifrågasätta rådande 
miljölagstiftning.

Vidare fortgick kraftmätningarna mellan de klagande och bruket under denna fas, både i 
fråga om argumenteringen och i åberopandet av experthjälp. Det starka inslaget av de tyska kon-
cessionsvillkoren i de klagandes inlägg kan exempelvis delvis tänkas vara en effekt av att bruket
tidigare i hög grad hänvisat till experthjälp i form av intyg och uppgifter snarare än sakkunniga. 
Uppgifter om tidigare myndighetsutövning, såsom koncessionsvillkoren och Regeringsrättens
prejudikatböcker, torde för övrigt ha uppbådat viss auktoritet i sammanhanget. De klagande 
svarade också på den kritik som bruket riktat mot Sundelius under konfliktens första fas. 
Exempelvis anförde hälsovårdsnämnden hur Sundelius utlåtande åtminstone borde väga tyngre 
än brukets två provinsialläkarutlåtanden eftersom det i detta fall handlar om olägenhet i stad. 

I betraktande av de klagande var för sig, kan bl.a. noteras att Mörner sammanställde sina 
sista skrivelser i ärendet under sommaren 1907, och då mer än tidigare fokuserade på luktpro-
blemet på bekostnad av vattenföroreningsproblemet. I samband med detta framhöll han att 
lukten inte behövde vara hälsovådlig, utan att den utgjorde en olägenhet bara genom att vara 
obehaglig. Som förslag på åtgärder mot luktproblemet föreslog Mörner än en gång en högre 
skorsten, och med de omkring 40 namnunderskrifter som bifogades visas att han inte var ensam 
om sin uppfattning.

I hälsovårdsnämndens besvär omnämndes inte längre Sondén som sakkunnig. I stället 
användes de tyska koncessionsvillkoren som stöd. Vidare betonades av nämnden hur både KB 
och bruket ”erkänt” att lukten var obehaglig, samt hur det faktum att lukten var obehaglig även 
gjorde den hälsovådlig genom att den ”orenade” den övriga luften. Således vidgade nämnden
innebörden av ”det hälsovådliga”. Hälsovårdsnämnden stärkte också sina klagomål med ekono-
miska argument genom att ifrågasätta brukets rätt att ”tillintetgöra” de ”satsningar” som redan 
gjorts i staden i syfte att uppnå ett sådant hälsotillstånd som hälsovårdsstadgan föreskrevs. Vad
dessa ”satsningar” utgjordes av framgick dock ej. Hälsovårdsnämnden framhöll för övrigt, lik-
som Mörner, förslaget att höja skorstenen. 

Angående de förslag till åtgärder som lades fram i de tyska koncessionsvillkoren, 
framkom endast förslagen att kondensera, förbränna, eller på annat sätt oskadliggöra de illaluk-
tande dunsterna. För de klagande var emellertid inte syftet med hänvisningen till koncessions-
villkoren, att i första hand peka på nya, för svenska förhållanden okända åtgärder, utan att peka
på omfattningen av de villkor som tyska myndigheter faktiskt ålagt tyska företag att följa.
Bruket påpekade att villkoren endast gällde vid nyanläggning eller vid utvidgning av redan 
befintlig anläggning. Framförallt framhölls dock det faktum att koncessionsvillkoren var tyska 
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och således saknade betydelse för svenska förhållanden, samt betonades den svenska sulfat-
tillverkningens större betydenhet för svensk ekonomi än den tyska tillverkningen för tysk eko-
nomi. Hälsovårdsnämnden ville dock genom hänvisningen till koncessionsvillkoren också peka
på det faktum att koncessionsvillkoren anförde att driften vid vissa sulfatfabriker inte fick
påbörjas innan åtgärder vidtagits för att förhindra illaluktande och hälsovidriga dunster, vilket 
nämnden menade bevisade att det vid dessa tyska fabriker måste ha vidtagits fungerande anord-
ningar. Trots detta har bruket låtit företa egna undersökningar, påpekade nämnden i en skrivelse 
1907, ”hvilka förfors med stor långsamhet, så att […] målets afgörande fördröjdes i åratal.”

Bruket startade emellertid dessa ”långsamma” utredningar som en följd av att några 
färdiga tekniska åtgärder inte stått att finna för företaget då det gjort studiebesök till bl.a.
Tyskland. Det mest rationella (billigaste) för företaget hade annars varit att ”välja” en ”färdig”
åtgärd, i stället för att utveckla en ny. Brukets engagemang av Klason belyser tydligt hur 
teknikval i realiteten ofta handlar om sökandet efter kunskap och teknikutveckling, samt hur det
finns en dynamik mellan hur ”nytt” det problem är som skall lösas med tekniken, och hur dyrt 
det blir (i form av tid och pengar) för företaget att ”välja” tekniken. Föroreningsproblemet var 
ett nytt problem, och varken bruket eller branschen hade tidigare haft några incitament att bygga 
upp kunskap kring problemet. Detta motiverade bruket att anlita Klason, som var tvungen att 
inleda ren grundforskning om ”luktens” beståndsdelar. Först därefter kunde Klason lägga fram
ett förslag till åtgärd för kokargasernas oskadliggörande, en åtgärd som sedan dessutom behövde 
testas och provköras innan installation.

Klasons betonade i sin rapport hur åtgärden framförallt borde vara ekonomiskt försvarbar,
genom att biprodukten terpentinolja kunde utvinnas genom kondenseringen. Mycket talar emel-
lertid för att brukets främsta motiv för att senare genomföra åtgärden, var att bli kvitt lukten. I 
genomgånget materialet finns inga tecken på att företaget tog till vara eller vidareförädlade
terpentinoljan. Att Klason synes ha bibehållit sin auktoritet, trots de anmärkningsvärda lekman-
nainlägg han gjorde i fråga om luktens eventuella hälsovådlighet, speglar för övrigt, utöver att 
han inte kan sägas ha intagit en helt och hållet oberoende ställning gentemot industrin, vilken 
samtida auktoritet han var. 

Dialogen mellan KB och bruket angående implementeringen av Klasons åtgärd, samt
ytterligare ett intyg av f.d. rektor Fernqvist, speglar att bruket verkligen vidtog Klasons hante-
ring av kokargaserna. Teknikvalet ter sig konsistent med vår analytiska utgångspunkt, att teknik-
val på grund av teknikens spårbundenhet tenderar utgöras av ”end-of-pipe” lösningar snarare än 
av processrelaterade förändringar. Genom kondenseringen av kokargaserna hade bruket en 
teknisk åtgärd att sätta in mot luktproblemet, som inte krävde att företaget upphörde att produ-
cera kraftpapper. Detta bidrog till att bruket kom att kommentera luktproblemet mycket mer
under denna andra fas av konflikten än tidigare, och utåt försökte framhålla luktproblemet som
löst. Exempelvis framhölls hur onödigt det skulle vara att uppföra en högre skorsten nu när 
gaserna från kokarna var oskadliggjorda. Trots att bruket således utåt sett försökte framhålla
luktproblemet som löst, tyder emellertid brukets fortsätta engagemang av Klason rörande soda-
ugnsgaserna på en annan inställning.

På de båda stora mötena i Svenska Cellulosaföreningens respektive i Pappersbruks-
föreningens regi, som hölls under våren 1908 i syfte att starta ett branschgemensamt tekniskt 
samarbete kring branschens föroreningsproblem, var det egentligen bara den kokargashantering
som Klason föreslagit bruket som presenterades som en praktiskt fungerande åtgärd, även om 
det inte nämns någon upphovsman i samband med att den informationen återges i Svensk
Papperstidning. Inte heller genom den efterföljande sodacellulosakommitténs verksamhet hade 
bruket särskilt mycket ny kunskap att inhämta, beträffande varken luft- eller vattenförorenings-
förebyggande åtgärder. Av de internationella kontakter som det genom samarbetet framgick att 
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branschen tagit i syfte att finna lösningar mot föroreningsproblemen, framgick emellertid hur 
bruket synes ha sökt information på lämpligt håll, dvs. vid bl.a. Weissenfels och Cröllwitz i 
Tyskland. Sammantaget speglar dock branschsamarbetet hur lite ny teknisk information bruket 
hade att hämta på branschnivå. Detta blir ännu tydligare i ljuset av att sodacellulosakommittén
betalade bruket för att få komma över resultaten från Klasons undersökningar, därför att 
kommittén insett att det var det enda material som fanns att tillgå på området. Således synes 
brukets beslut, att engagera Klason och initiera grundforskning, ha varit korrekt (bruket hade 
sannolikt inte funnit någon tekniskt lösning på luktproblemet hur länge man än letat).

Branschsamarbetet i föroreningsfrågan, både det faktum att bruket så tidigt som under 
styrelsemöte i juni 1906 beslutade göra en förfrågan i branschen om ett forskningssamarbete i 
luktfrågan, och den omständigheten att branschen ett par år senare gjorde en sådan total uppslut-
ning i frågan genom sodacellulosakommittén, ligger vidare i linje med vår analytiska utgångs-
punkt beträffande teknisk information som kollektiv nyttighet. Bruket hade, med utgångspunkt i 
ny teknisk information som en kollektiv nyttighet, incitament att få branschen att samarbeta i 
frågan snarare än att lösa problemet helt självt. Den totala uppslutningen bakom sodacellulosa-
kommittén tyder i sin tur på att branschen insåg fördelarna med ett samarbete.

3.1.3 Den vetenskapliga kontroversen (1910) 
I januari 1910 skickade KTH det utlåtande som erhållits av Klason i november året innan, till
Civildepartementet. Detta utlåtande inledde Örebrokonfliktens sjunde och sista år, 1910, och 
kom att i stort sett prägla konflikten under hela året. Det var ett viktigt utlåtande för både de 
klagande och bruket. Medicinalstyrelsen hade ju i sitt utlåtande fastslagit att lukten var skadlig 
för den allmänna sundheten, samt att bruket borde åläggas Sondéns förslag att uppföra en högre
skorsten. Dessutom hade Medicinalstyrelsen uttalat sig om effekterna av Klasons åtgärder och 
påpekat att dessa inte skulle överskattas. Troligtvis syftade Medicinalstyrelsen på den konden-
sationsanordning som vid tiden för styrelsens utlåtande redan installerats på brukets kokare. Det
fanns i och med Medicinalstyrelsens utlåtande anledning för bruket att förvänta sig att det skulle
komma att tillskrivas någon form av åtgärd även mot lukten. Av denna anledning var Civil-
departementets tekniske sakkunniges (KTH:s/Klasons) utlåtande sannolikt mycket intressant för 
både bruket och de klagande. Bruket ville naturligtvis veta vilka åtgärder som det skulle komma
att tvingas genomföra, och de klagande ville få reda på om åtgärderna var tillräckliga.

Klasons utlåtande, liksom hela 1910 års konflikt, berörde i huvudsak luktfrågan. De kla-
gande utgjordes under denna fas av konflikten därför framförallt av hälsovårdsnämnden och den 
nya aktören stadsfullmäktige, som också helt och hållet kom att fokusera sig på luktproblemet.
Under året kom också en ny sakkunnig att spela en stor roll, ingenjör Gelertsen, som anlitades
av hälsovårdsnämnden i syfte att bemöta KTH:s utlåtande. Med Gelertsen mötte Klason en 
vetenskapligt skolad expert/motståndare, och den vetenskapliga kontroversen var ett faktum.

KTH/Klason kommenterar luktens eventuella hälsovådlighet och ger förslag på åtgärder 
Klason inleder utlåtandet med att kommentera luktens intensitet och eventuella hälsovådlighet,
och påpekar bl.a. hur luktens olägenhet beror på i vilket väderstreck samt i vilken höjd man
befinner sig i förhållande till fabriken. I fråga om luktens hälsovådlighet är Klason denna gång 
försiktigare i sitt uttalande mot vad han var 1907. Han konstaterar exempelvis att de som bäst 
måste anses kunna bedöma förhållandet, läkarna, inte är fullt eniga i frågan, men att de i allmän-
het anser att lukten inte är skadlig för friska personer, men däremot för sjuka och ”nervösa” 
personer som i vissa fall kan reagera på ett sätt som ”kan antas” motverka deras tillfrisknande.
Att lukten emellertid inte kan anses vara särskilt skadlig menar Klason bevisas av att arbetarna i 
de aktuella fabrikerna inte ger uttryck för någon sjuklighet som kan bero på lukten. Än en gång 
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påpekar Klason att han trots detta anser att varje fabrik bör göra vad den kan för att i möjligaste
mån förekomma lukten. Åtgärderna måste emellertid vara ekonomiskt skäliga, fortsätter Klason,
eftersom kraftmassan exporteras och därför har ”en stor nationalekonomisk betydelse.”143

För att kunna förhindra lukten krävs kunskaper om luktämnets natur och uppkomstsätt,
fortsätter Klason, och berättar att en utredning om detta finns bilagt utlåtandet.144 Denna utred-
ning är mer utvecklad än den han presenterade 1907, och innehåller förutom en utredning om
kokargasernas beskaffenhet och oskadliggörande, även en analys av gaserna som bildas vid 
sodaåtervinningen. Även en tysk översättning av den nya utredningen finns bilagt utlåtandet, 
och Klason upplyser om att han presenterat utredningen på den internationella föreningens 
”Verein der Zellstoff – und Papier-Chemiker” årsmöte i Berlin i november året innan. Klason 
berättar också att även sodacellulosakommittén tagit del av utredningen och ”gillat” den, samt
att den finska sulfatcellulosakommittén145 använt sig av utredningen. Eftersom inga anmärk-
ningar därefter inkommit mot utredningen måste, anför Klason vidare, utredningen anses riktig.

I den bilagda utredningen fastslår Klason att mest merkaptan bildas vid kokning av 
kraftmassa (brukets produkt) jämfört med vanlig sulfatmassa, därför att en mindre mängd alkali 
används vid framställning av kraftmassa.146 Gentemot sitt uttalande 1907 framhåller Klason
dessutom här hur större delen av merkaptanen förblir löst i kondensvattnet vid ångornas konden-
sering, samt understryker han härav vikten av att försöka avlägsna merkaptanen ur kondens-
vattnet, så att den kan oskadliggöras. Avlägsnandet bör enligt Klason gå till så att kondensatet 
kyls till en temperatur av 80-90 grader, så att större delen av vattenångan och terpentinoljan 
kondenseras, dock inte merkaptanen.147 Vad angår oskadliggörandet av merkap-tanen i kokarga-
serna, beskriver Klason här dessutom ytterligare ett tillvägagångssätt, utöver förbränning, näm-
ligen att låta dem absorberas av vitlut.148 Denna åtgärd är dyrare än förbränning, fortsätter 
Klason, samtidigt som han också påpekar att den bidrar till att minska explosionsrisken.

Klason föreslår i utlåtandet till Regeringsrätten också åtgärder mot utsläppen av illaluk-
tande gaser från sodaugnarna, och hävdar att den enda möjliga åtgärden är att ordna driften av 
sodaugnarna så att där bildas så lite svavelhaltiga gaser som möjligt. Han har nu funnit att det är 

143 KTH (Klason) – Civildepartementet 17/1 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
144 Klason (1908).
145 Denna kommitté tillsattes den 23 januari 1908 av den finska senaten för att utreda frågan om sulfatfabrikers
förorening av vatten och luft, huruvida föroreningen var hälsovådlig samt vilka åtgärder som skulle kunna vidtas
mot olägenheterna (Svensk Papperstidning, 1909c).
146 I sitt utlåtande från 1907 förklarar Klason hur merkaptanen binds till alkalit och övergår till metylsulfid.
147 KTH (Klason) – Civildepartementet 17/1 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
148 Åtgärden går ut på att den gas som inte kondenseras, leds till tre (tre, så att en av dem alternerande kan kopplas
ur) slutna plåtbehållare, innehållande rumstempererad vitlut och försedda med till botten gående gastilledningsrör,
samt från toppen gående gasfrånledningsrör. I dessa behållare skall sedan återstoden av vattenångorna, tillsammans
med svavelföreningar och ammoniakgaser, absorberas av vitluten. På varje behållare skall det dessutom finnas en 
provkran där prover skall kunna tas på hur mycket merkaptan som absorberats av vitluten genom att se om ett
blypapper färgas gult av blymerkaptid. När merkaptanen väl absorberats i en behållare, föreslår Klason att vitluten
skall tömmas i en roterande ugn, efter att den på ytan flytande terpentinoljan avskiljts. Den gas som vitluten inte
lyckats absorbera kan innehålla metylsulfid som inte absorberats av alkalit om temperaturen inte varit tillräckligt
låg i behållaren, berättar Klason vidare, men poängterar också att metylsulfiden luktar svagare än merkaptanen. Den
gas som inte absorberats bör emellertid, enligt Klason, ledas till skorstenen. För en medelstor fabrik torde det enligt
Klason räcka om var och en av de tre behållarna rymmer 1 m3 med 1/2 m3 vitlut i varje. Gasrören skall i sin tur
avslutas med en horisontal perforerad spiral i botten av varje behållare, samt innehålla stigrör upptill, så att lut inte
kan gå från en behållare till en annan genom tryckförändringar. Angående den olja som dels avskiljs vid konden-
seringen, dels vid absorptionen, bör den enligt Klason skakas om med vitlut så att merkaptanen löses ur innan oljan
bearbetas vidare. Därefter bör den skakas med blysockerlösning så att man kan se om merkaptanen är utlöst (är den
inte det färgas blysockerlösningen gul). Även den vitlut som förbrukas här bör enligt Klason matas in i den
roterande ugnen (KTH/Klason – Civildepartementet 17/1 1910, Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet,
RA; samt bilagan Klason, 1908).
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så mycket som 4.5 kg metylmerkaptan och 1.4 kg svavelväte som följer med rökgaserna från
sodaugnarna per dygn från Örebro, samt att de luktande ämnena från sodaugnarna är mycket
mer förtunnade (utspädda i luft) och därmed svårare att förbränna än de 0.17 kg merkaptan och 
2.3 kg metylsulfid som bildas vid kokningen per dygn. För att i möjligaste mån undvika 
alstrandet av svavelföreningar i sodaugnarna föreslår Klason dels att förbränningen i den 
roterande ugnen skall vara så fullständig som möjligt med hjälp av bläster, dels att luten skall
komma så stark (outspädd) som möjligt in i den roterande ugnen. Dessutom skall varporna gå så
hastigt att luten inte torrdestilleras där och gasningen av kokaren ske så länge som destillatet har
en dålig lukt, så att denna lukt inte alstras då luten koncentreras i sodaregenereringen. Klason 
påpekar att detta går fortare ju torrare veden/mer koncentrerad luten är. Han påpekar att det 
dessutom bildas färre flyktiga svavelföreningar i sodaugnarna, ju mindre sulfat som används. 
Klason avslutar genomgången av driften av sodaugnen med att framhålla att: 

[m]an finner sålunda i korthet den lyckliga omständigheten vara för handen, att ju rationel-
lare, ju mera ekonomisk driften är, ju mindre är ock lukten.149

Sodaugnsdriften kan vidare enligt Klason lätt kontrolleras genom att pappersremsor
indränkta i blyättika förs in i ett hål i murverket med en stång – då speglas driftsförhållandena av
den tid det tar för pappret att färgas gulbrunt av blymerkaptid och svavelväte. Remsorna kan 
sedan förvaras i slutna glaskärl och användas för framtida jämförande färg och luktprov, påpe-
kar Klason därpå. Beträffande nyttan av en högre skorsten, framhåller Klason att en sådan bl.a.
berättigas av den svavelsyrlighet som bildas vid sodaåtervinningen, vilken i och för sig inte luk-
tar men däremot skadar barrträd. Han påpekar också att det faktum att lukten inte helt och hållet
skulle kunna tas bort ens genom hans åtgärder, talar för en högre skorsten och en högre skorsten 
skulle öka förbränningen av stenkolen. Klason föreslår därför en 50 meter hög skorsten, dit ga-
serna från sodaugnarna, ångorna från kokaren, samt rökgaserna från ångpanneanläggningen bor-
de ledas. Han berättar att han rådgjort med sodacellulosakommittén i skorstensfrågan, ”för att
kunna åberopa stöd av fackkunnig teknici för förslaget,”150 och att kommittén varit positiv.

Den vetenskapliga kontroversens förlopp 
Under två år, 1908-09, var det tyst från hälsovårdsnämndens sida. I april 1910 kommenterade
emellertid nämnden KTH:s (Klasons) utlåtande i ny skrivelse, i vilken nämnden berättar att den 
fått kännedom om Klasons yttrande i nr 2 av 1910 års nummer av Svensk Papperstidning, och 
att den inte tycker att Klasons föreslagna åtgärder ”syntes egnade att medföra önskat resultat.”151

Av denna anledning har nämnden tagit kontakt med ingenjör Einar Gelertsen, som enligt nämn-
den ”studerat området i flera år”, och bett honom yttra sig över Klasons beräkningar och för-
slag.152 Ett utlåtande av Gelertsen är bifogat hälsovårdsnämndens skrivelse, vilket enligt nämn-

149 KTH (Klason) – Civildepartementet 17/1 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA), samt
bilagan Klason (1908).
150 Ibid.
151 Hälsovårdsnämnden – Civildepartementet 28/4 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
152 Vad vi med säkerhet vet om Einar Gelertsen är att han avlade examen i kemisk teknologi vid KTH år 1900 (såle-
des samtidigt som Peter Klason var professor vid samma institution) (Indebetou och Hylander, 1937). Uttalanden
av redaktör Müntzing (se nedan i huvudtexten) tyder dessutom på att Gelertsen, åtminstone ett par år tidigare ägnat
sig åt den tekniska aspekten av industrins luktproblem. Gelertsens roll som ”vetenskapsman” kan diskuteras,
speciellt i jämförelse med Klason. Vad som är relevant i detta sammanhang är dock att den kontrovers som uppstår
mellan Klason och Gelertsen har karaktären av vad som inom litteraturen benämns ”vetenskaplig kontrovers”, inte
minst genom att både Klason och Gelertsen tillskrivs stark legitimitet att uttala sig i frågan, framförallt av dem som
de engageras av, men till synes också av varandra med hänsyn till den relativa grundlighet med vilken de bemöter
varandras inlägg.
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den visar att dess farhågor om (icke-)verkningarna av Klasons förslag varit befogade. Under 
åberopande av Gelertsens utlåtande yrkar därpå nämnden att frågan underkastas ytterligare 
sakkunnig undersökning innan den slutliga prövningen (så skedde dock aldrig).

I och med att hälsovårdsnämnden anlitade Gelertsen mötte Klason en vetenskapligt skolad 
expert/motståndare, och den vetenskapliga kontroversen var ett faktum. Tidigare har vi konsta-
terat att när båda sidor i en konflikt nyttjar vetenskaplig expertis, kan konflikten ändra karaktär. 
Så var också fallet med Örebrokonflikten, vilken under dess sista år, 1910, i mycket hög grad 
kom att präglas av just kontroversen mellan Klason och Gelertsen, och dessas vissa gånger inte 
helt objektiva uttalanden. Kontroversen handlade i grunden om både de förslag på åtgärder mot
framförallt den luftburna lukten, och de beräkningar som gjorts i samband med utvecklandet av 
dessa, som Klason hunnit redovisa vid tiden för Gelertsens inträde i konflikten. Vad angår 
exempelvis den av Klason beräknade mängden förbrukat natrium i tillverkningsprocessen, fram-
håller Gelertsen den som så ”överskattad” att den skulle ge en ”mycket underlig” samman-
sättning på svartluten. De åtgärder som Klason lagt fram mot den luftburna lukten, såsom bl.a. 
att absorbera de luktande ämnena från kokarens blåsning i vitlut som därpå förbränns, framhå-
ller Gelertsen som verkningslösa.153 Enda anledningen till att det tidigare inte framkommit några
anmärkningar mot Klasons beräkningar och förslag på åtgärder menar Gelertsen beror på att: 

[d]e enda sakkunniga på området, dvs ”cellulosateknicerna”, hafva […] haft all anledning
att ej göra några anmärkningar.154

Gelertsen lägger därpå fram ett eget åtgärdsförslag, nämligen att koka massan enligt den 
luktfria sodametoden i stället för med sulfatmetoden. Detta är i och för sig är något dyrare men:

vid bedömande af hvad som är rimligt och skäligt torde icke ensidigt de kostnader, som
kunna drabba fabriken få vara bestämmande utan äfven de, […] som åsamkas grannarna 
genom de obehag fabriken utsätter dem för.155

De indirekta förlusterna kan många gånger vara större än de kostnader som skulle drabba före-
taget om det förbjöds sprida lukten, exempelvis genom att en hel stad skulle kunna drabbas av 
minskad inflyttning, fortsätter Gelertsen som dessutom påpekar att det faktum att Klason själv 
dragit slutsatsen att det inte är möjligt att helt och hållet avlägsna de illaluktande ämnena ur 
ugnsgaserna, talar för en övergång till sodametoden. Om en övergång till sodametoden trots allt 

153 Gelertsen menar att merkaptanen skulle bortgå med rökgaser innan den ens hade hunnit förbrännas i nämnvärd
grad om man skulle förbränna de luktande ämnena i den roterande sodaugnen. Om Klasons förslag att inte släppa ut
terpentinolja i ån, påpekar Gelertsen i sin tur hur det vore ”af föga betydelse för lukten, men utan tvifvel till gagn
för fisket”; om förslaget att använda kondensatet av kokarångorna till lösning av smältsoda, anför han att ångorna
vid smältsodans lösning i alla fall skulle komma ut i luften; om förslaget att utnyttja befintlig teknik rationellare,
dvs. att hålla luten koncentrerad genom så torr kokved som möjligt, att effektivisera skötseln av den roterande
ugnen och av varporna, samt att rationalisera användandet av natriumsulfat, anmärker han att de redan nyttjas vid
andra sulfatfabriker utan någon effekt ur lukthänseende; om förslaget att bygga en 50 meter hög skorsten, anför han
att det inte är tillräckligt högt; om förslaget att inte föra ut mesan i ån, påpekar han att det så vitt han vet ännu inte
ens ägt rum; om förslaget att avskumma olja ur avfallsvattnet, fastslår han att det torde sakna betydelse ur lukt-
hänseende men vara av visst gagn för fisket; om förslaget att se till att fibermängden i fabrikens avfallsvatten inte
överstiger 60 mg per liter, påpekar han att det ju inte säger något om hur mycket fibrer och andra ämnen som
sammantaget släpps ut eftersom det ju bara är att späda ut avfallsvattnet för att nå mängden 60 mg per liter; om för-
slaget att låta kontrollera och dokumentera anordningarna av sakkunniga då de utförts av bruket, påpekar Gelertsen
slutligen hur det inte utgör någon garanti för att anordningarna används även efter det att kontrollen skett.
154 Gelertsen – Hälsovårdsnämnden 21/4 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, Riksarkivet).
Klason föreslår även andra åtgärder, såsom bl.a. att använda kondensatet av kokarångorna till lösning av smältsoda
och att utnyttja befintlig teknik på ett rationellare sätt. 
155 Gelertsen – Hälsovårdsnämnden 21/4 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
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skulle visa sig medföra alltför stora svårigheter bör tyska sulfatcellulosafabriker studeras,
fortsätter Gelertsen, eftersom de arbetar enligt andra koncessionsvillkor än svenska fabriker och
därigenom i högre grad lyckats reducera utsläppen. För övrigt anser Gelertsen att det vore högst 
beklagligt om prejudikat togs eller lagar stiftades i överensstämmelse med Klasons beräkningar 
och förslag, inte bara eftersom förslagen är verkningslösa, men också då ett sådant prejudikat 
skulle döda intresset för mer ihärdiga försök att lösa problemet. Ett totalt förbud mot att släpa ut 
besvärande lukt skulle kunna gagna industrin, fortsätter Gelertsen, exempelvis genom att det 
skulle ”framtvinga tillvaratagandet av värdefulla biprodukter.”156

Gelertsens synpunkter på de ekonomiska konsekvenserna grundas sannolikt på de 
kommentarer Klason dittills lagt fram beträffande vikten av ekonomiskt skäliga åtgärder, inte
minst pga. kraftmassans betydelse som exportprodukt, och därmed ”stora nationalekonomiska
betydelse.”157 Denna hållning från Klasons sida, till fördel för industrin, speglas även i uttalan-
den som – industrins störning måste, så länge störningen inte går längre än som ”är nödvändigt 
för industrien själf, […] fördragas liksom allt annat som hör till lifvets slit och släp.”158 Över-
huvudtaget anser Gelertsen att Klasons rekommendationer speglar en frånvaro av förslag på 
åtgärder som på något sätt skulle innebära en ekonomisk uppoffring för bruket.

Klason svarar på Gelertsons kritik i en skriftlig inlaga ett par månader senare där, som
Klason uttrycker det, även de ”medkommitterade” (medlemmarna i sodacellulosakommittén)
uttalar sig. Här anför Klason beträffande kritiken av hans beräkningar, att den beror på en
felskrivning han råkat göra angående mängden natrium som blir kvar i massan.159 Att åtgärderna
skulle vara verkningslösa slår han också ifrån sig genom att understryka att luktförhållandena 
vid bruket förbättrats sedan förslagen anammats.160 De ”medkommitterade” anför hur omsätt-
ningen på natrium faktiskt kan bli väldigt stor under vissa förhållanden, och de anmärker om
Gelertsens förslag att lägga om tillverkningen från sulfat till soda, att dels kan papper tillverkat
av sodamassa inte konkurrera med papper tillverkad med sulfatmassa, och dels innehar det 
svenska kraftpappret (brukets nuvarande produkt från sulfatmassa) världsrykte. Om förslaget att 
studera tyska förhållanden framhåller de ”medkommitterade” det felaktiga i att jämföra Sverige
med exempelvis Tyskland eftersom Sverige inte har en lika stor inhemsk marknad som Tysk-
land och därför är utsatt för en hårdare internationell konkurrens.161

Gelertsen svarar på de ”medkommitterades” kritik beträffande hans förslag att övergå till 
sodametoden i ett senare utlåtande, och påpekar bl.a. angående det svenska kraftpapprets 
”världsrykte”, hur kraftpappersproduktionen trots detta har en jämförelsevis föga betydelse för 
Sverige samt hur dessutom äran att vara så gott som ensam tillverkare blir måttlig i beaktande av
att orsaken är att ett flertal pappersproducerande länder finner obehagen av dylika fabriker vara 
större än nyttan. Gelertsen påpekar också hur han finner det anmärkningsvärt att bruket tidigare 
gjort en omläggning från soda till sulfat, utan att ha uppnått några särskilt positiva ekonomiska
resultat.162

156 Gelertsen – Hälsovårdsnämnden 21/4 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
157 KTH (Klason) – Civildepartementet 17/1 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
158  Ibid.
159 Klason betonar här hur det egentliga syftet med det experiment han redogjort för i samband med felskrivningen,
uteslutande varit att belysa att svavelförlusterna i sodaåtervinningen framförallt föranleds av bildningen av svavel-
väte och merkaptan (Klason – Civildepartementet 24/6 1910, Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
160 Beträffande Gelertsens kritik ifråga om Klasons maxgräns till 60 mg per liter vad gäller fiberutsläpp, påpekar
Klason att det i hans rapport finns fogat ”vid rationell gång av fabrikationen” (Klason – Civildepartementet 24/6
1910, Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). 
161 Klason – Civildepartementet 24/6 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, Riksarkivet).
162 Gelertsen – Hälsovårdsnämnden 15/8 1910 (Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar 1910, Serie A, 
nummer 116, Örebro stadsarkiv).
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Utöver att kritisera Klasons åtgärder och beräkningar, kommenterar Gelertsen också Klas-
ons uttalanden om luktens eventuella hälsovådlighet. I denna fråga har ju Klason bl.a. anfört att 
bara det faktum att det överhuvudtaget finns sulfatfabriker i verksamhet är ett bevis på att lukten 
inte kan vara särskilt hälsovådlig, och han har också påpekat att luktens sammansättning, som ju 
är känd, visar att de sanitära olägenheterna av sulfatlukten varken är större eller mindre än luk-
ten från ”vitkålsland om hösten”, eller från ”vitkålssoppa”.163

Gelertsen framhåller de sanitära olägenheterna som större än vad Klason vill låta påskina,
och menar att ”sulfatfabriksarbetarnas utseende talar ett annat språk,” samt påpekar hur ”[d]ålig 
lukt […] en gång af naturen gjorts till särmärke för ämnen som bör undvikas i synnerhet om 
denna lukt är intensiv[.]”164 Om Klasons jämförelse med aposteln Paulus och den ryska 
nationalrätten kålsoppa anför Gelertsen att: 

näppeligen [torde] hvarken den af Professor Klason anförda aposteln Paulus på sin tid eller 
ryska nationen nu hafva befunnit, respektive befinna sig väl af de milliontals kålhufvuden,
som beredda till kålsoppa skulle gifva upphov till en merkaptanmängd motsvarande den,
som Örebro Pappersbruk dagligen serverar sina grannar.165

Klason svarar till en början inte på kritiken beträffande hans uttalanden om luktens relativa
ofarlighet ur hälsosynpunkt, men upprepar i slutskedet av kontroversen hur de luktande ämnena
”äro desamma [som de] som utvecklas af angripen hvitkål”.166 I övrigt fortsätter Klason och Ge-
lertsen under kontroversens gång att diskutera den grundläggande frågan om huruvida Klasons 
beräkningar är korrekta och åtgärderna verkningslösa eller ej. Härom vidhåller Klason att han 
gjort en felskrivning under det att Gelertsen menar att det snarare handlar om att Klasons
uppgifter är felaktiga och härrör från ”abnorma” fabriksförhållanden. Gelertsen vidhåller också 
åtgärdernas verkningslöshet, samt menar han att det väl aldrig luktat mer från bruket än under de
senaste månaderna. Om detta säger Klason att han aldrig påstått att effektiviteten av åtgärderna
skulle vara hundraprocentig: 

Utan endast så stor som för närvarande är möjlig att åstadkomma utan att ändra hela fab-
rikationens karaktär.167

Detta att han endast lämnar förslag på åtgärder som är förenliga med brukets ekonomiska
existens är för övrigt något som präglar hela Klasons sista genmäle i kontroversen. Här anför 
han hur han i och med att målet remitterades till KTH (och vidare till honom) omöjligtvis kan se 
att det kan handla om annat ”än att få föreslagna sådana åtgärder som voro förenliga med
brukets existens.”168 Gelertsen ifrågasätter hur föreskrifter som tillämpas av rent ekonomiska
skäl kan medföra någon förbättring i lukthänseende?169

Avslutningsvis kan om kontroversen nämnas att den återges som en följetong i flera 
nummer av både Svensk Papperstidning och Örebro Dagblad under 1910, och att redaktören 
(för Svensk Papperstidning), Alvar Müntzing, kommenterar Gelertsens inlaga i nummer 10 detta 

163 Klason den 31/7 1907, Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar 1910, Serie A, Nr. 116 (Örebro
stadsarkiv, Örebro).
164 Gelertsen – Hälsovårdsnämnden 21/4 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
165 Ibid.
166 Svensk Papperstidning (1910a).
167 Ibid.
168 Ibid.
169 Gelertsen – Hälsovårdsnämnden 15/8 1910 (Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar 1910, Serie A, 
nummer 116, Örebro stadsarkiv).
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år.170 Müntzing inleder med att anföra att Gelertsen inte är någon specialist på området, hur bl.a. 
innehållet i hans genmäle bär ”tydliga vittnesbörd om att han ej kan vara det.”171 Müntzing 
finner det dock inte ”skäligt att spilla krut på döda kråkor” genom att närmare gå in på felaktig-
heterna i de tekniska påståendena.172 Vidare berättar Müntzing hur han ett par år tidigare av 
Gelertsen anförtrotts en idé om borttagandet av lukten från sulfatproduktionen, vilken Müntzing, 
så som han själv framställer det, ”förmådde få” en cellulosafabrik att prova, men hur därpå 
Gelertsens ”uppträdande” (!) bidragit till att försöken aldrig blev av.

Klason och Gelertsen kommenterar också själva sina uppdrag som experter. Klason anför i 
sitt sista genmäle hur han helst inte hade velat avge något yttrande överhuvudtaget i Örebromå-
let, men att han blivit ombedd att göra det på grund av sina kunskaper på cellulosateknikens 
område.173 Gelertsen å sin sida avslutar sitt andra utlåtande med att betona att syftet med hans 
insats i målet varit att bistå med en ”grundlig” och ”opartisk” utredning av frågan för att, som
han uttrycker det, ”kanske lösa problemet” eller ”säkerligen” ge uppslag till ”mer ekonomiska
metoder” för industrin, men framförallt för att möjliggöra en för alla rättvis lagstiftning.174 Det 
är anmärkningsvärt att Gelertsen uppger ett företagsekonomiskt motiv med sin insats när han i 
sitt första utlåtande anfört hur företagets kostnader inte borde få vara styrande i sammanhanget.

I genomgången av kontroversen har vi kunnat se hur de båda experterna inte lyckas 
förenas i de cellulosatekniska frågorna samt hur de även kommer in på frågor om bl.a. luktens 
hälsovådlighet och om huruvida företagsekonomiska intressen skall stå för kostnaden och styra 
valet av aktuella åtgärder. När experterna inte lyckas förenas i de tekniska frågorna, synes de i 
stället tendera att närma sig Örebrokonfliktens grundläggande fråga, dvs. frågan om vilka intres-
sen och värden som står på spel i konflikten samt hur dessa skall vägas mot varandra? Vilken 
inverkan denna kontrovers fick på den större konflikten, och då inte minst på de klagandes
argumentation, utgör en fråga att återkomma till i det följande. 

De klagande om lukten 
Efter att hälsovårdsnämnden delgivits Gelertsens andra utlåtande skickade nämnden detta vidare 
till Civildepartementet med ett bifogat brev. Nämnden berättar i brevet att polischefen i Örebro,
tillika rådmannen Nils Aschan, några dagar tidigare inkommit med en skriven vädjan till 
nämnden om att stadsfullmäktige förmådde be Civildepartementet om en ny teknisk undersök-
ning, med nya sakkunniga, mot att stadsfullmäktige förklarade sig villig att ställa medel till 
förfogande för detta.175  Nämnden anger i erinran till Civildepartementet inte polischefens motiv
för detta, dvs. att han annars befarar att Klasons undersökningar i brist på annan ”officiellt 
erkänd utredning”, blir normgivande för Regeringsrättens beslut samt ”till obotlig skada för ett 
af Örebro stads mest vitala intressen […] att förskonas från […] hälsofarlig luft.”176 Polischefen 
menar att den ”massmediala kritiken” av ingenjör Gelertsen tyder på en sådan utgång. Hälso-
vårdsnämnden informerar Civildepartementet om att man följt polischefens vädjan och skickat 
frågan vidare till stadsfullmäktige för beslut, samt yrkar att Civildepartementet väntar med

170 Svensk Papperstidning (1910b).
171 Ibid.
172 Ibid.
173 Svensk Papperstidning (1910a).
174 Gelertsen – Hälsovårdsnämnden 15/8 1910 (Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar 1910, Serie A, 
nummer 116, Örebro stadsarkiv).
175 Enligt 1874 års hälsovårdsstadga var polischefen/polismästaren självskriven ledamot av hälsovårdsnämnden i 
stad (Helsovårdsstadga af den 25 september 1874, § 1 mom. 2).
176 Aschan – hälsovårdsnämnden (Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar 1910, Serie A, nummer 116, 
Örebro stadsarkiv).
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domen tills efter stadsfullmäktige beslutat i frågan.177 Detta var hälsovårdsnämndens sista skri-
velse i målet.

I skrivelsen till stadsfullmäktige framhåller hälsovårdsnämnden att även om den inte haft
anledning att underkänna Gelertsens sakkunskap ”torde [det] å andra sidan icke vara fullt säkert
att Gelertsens förebragta utredning visar sig övertygande.”178 Nämnden påpekar också att 
chanserna för att en ny utredning skall påbörjas ökar om staden beviljar medel därtill samt att en
sådan uppoffring skulle belysa vilken betydelse staden lägger vid problemets lösning.179

Drygt två veckor senare inkommer stadsfullmäktige med en mycket omfattande skrivelse
till Civildepartementet. Fullmäktige informerar att den valt att inte följa polischefens uppmaning
i fråga om bekostandet av en ny utredning. En sådan kostnad borde motparten (bruket) stå för, 
fortsätter stadsfullmäktige, som dock anser att det är lämpligt att inkomma med påminnelser i 
målet. Förutom att, som hälsovårdsnämnden, endast fokusera på olägenheter ur ren ”sundhets-
synpunkt” uppger sig stadsfullmäktige också vilja fokusera på olägenheter av ”ekonomisk” och 
”samhällelig” natur.180 Skrivelsen fokuserar trots detta framförallt på frågan om luktens
hälsovådlighet och det refereras till flera sakkunnigutlåtanden på området, bl.a. av Örebro 
stadsläkare, Örebro läkaresällskap, förste provinsialläkaren, Kungl. Medicinalstyrelsen och av 
Örebro lasarettsläkare. Dessa utlåtanden behandlar bl.a. hur lukten skapar illamående hos en del
personer samt hur den framtvingar stängning av dörrar och fönster som borde hållas öppna för 
luftväxling, vilket i sin tur vållar försämring i hälsotillståndet etc. Ett nytt argument mot lukten 
som används av stadsfullmäktige är emellertid hur den skapar obehag för luftorganen ”med
däraf orsakad nedsättning i välbefinnande, trefnad och arbetslust[.]”181 Efter att ha refererat till
de ”medicinska auktoriteterna med fackkunnig erfarenhet” uppmärksammar stadsfullmäktige
också Civildepartementet om ett offentligt möte som hållits i staden några dagar tidigare.

Offentligt möte i Trefaldighetskyrkan
Den 6 september 1910 arrangerade Örebro Kommunala förenings styrelse ett offentligt möte om 
luktfrågan. Vid mötet, som hölls i Trefaldighetskyrkan i centrala Örebro, den dåvarande största 
samlingslokalen i staden, deltog 800-1000 personer. Inbjudan hade skett via annonser i ortens 
tidningar. Ordföranden för Kommunala föreningen, rektor K. Booberg, inleder mötet med att 
berätta att föreningen fått påstötningar från flera håll, särskilt från stadsfullmäktiges sida, att
arrangera ett möte. Därefter ges en kort resumé över ärendets gång under de sex år som
olägenheterna överklagats, eller som man uttrycker det i Örebro Kuriren dagen efter mötet,
under de sex år som ”striden stått” mellan stadsinvånarna och pappersbruksbolagets intressen. I 
samma artikel skrivs också att: 

[d]e olika faserna av denna strid torde till sina huvuddrag vara så väl kända att vi förbigå 
talarens redogörelse för densamma.182

Efter rektor Boobergs resumé läses de olika utlåtandena av medicinskt sakkunniga upp, 
varefter ordet blir fritt för mötesdeltagarna. Häradshövding E. Geijer som sitter med i stadsfull-

177 Hälsovårdsnämnden –  Civildepartementet 16/8 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
178 Hälsovårdsnämnden – Stadsfullmäktige 16/8 1910 (Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar 1910,
Serie A, nummer 116. Örebro stadsarkiv). 
179 Ibid.
180 Första beredningsavdelningen – stadsfullmäktige 9/9 1910 (Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar
1910, Serie B, nummer 94, Örebro stadsarkiv).
181 Stadsfullmäktige – Civildepartementet 17/9 1910 (Regeringsrättsakt 11/3 1911, Civildepartementet, RA). 
182 Örebro Kuriren (1910).
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mäktige, inleder med att upplysa om att syftet med mötet samt med regeringsrättsmålet i stort, 
inte är att utreda om vilka möjliga åtgärder mot olägenheterna som finns, eller vad sådana
åtgärder skulle kosta – ”detta är bolagets sak” – utan i stället att utreda om olägenheten är sådan 
att stadens invånare har rätt att kräva en förändring i tillverkningen.183 Enligt Geijer har bruket 
hävdat att en omläggning av tillverkningen184 skulle kosta 32 000 kr per år, vilket han menar
”vore en obetydlighet gentemot de förluster och obehag, som genom lukten tillfogas stadens 
30 000 innevånare.”185 Han framhåller också hur alla de med ledande ställning av något slag i 
staden, som lärare, arbetsgivare och ”kvinnoföreningar” etc., borde göra skriftliga utlåtanden 
som komplettering till stadsfullmäktiges skrivelse. Någon som sannolikt hör Geijers uppmaning
är arméfördelningschefen Hugo Jungstedt, som ett par månader senare skulle komma att
inlämna en skrivelse i ärendet till Civildepartementet (se nedan). 

Efter Geijer anför riksdagsmannen A. P. Gustafsson hur en sådan industri som det är 
frågan om här, inte bara ”förpestar” luften utan även ”fördärvar” vattnet, varför man även bör 
tänka på fiskerinäringen och strandägarna. Talaren därefter, doktor N. A. Nilsson, meddelar att 
han i motsats till bruket anser att:

en exportindustri som den ifrågavarande, hvilken kunde medföra sköfvlande af skogen och
därmed klimatets försämring, vattnets förgiftande och luftens förpestande, ej vore önsk-
värd.186

Doktor Nilsson anser dessutom att det borde samlas in namnunderskrifter i syfte att kräva att 
den del av brukets tillverkning som medför ”elak” lukt förläggs ”minst tre mil från stad, köping 
eller by.” Därpå citerar redaktör Söderberg ett par rader ur en gammal visa om tobak; ”mången
blir av lukten sjuk, mången sätter därpå värde.”187 I nästa dags nummer av Nerikes Allehanda
står om Söderbergs citat skrivet att: 

man behövde endast ändra till ingen sätter därpå värde, för att få orden att passa i fråga om
pappersbrukslukten, ehuru det visserligen sagts, att det skulle lukta pängar.188

Mötet avslutas med att redaktör Karl Malmrot, Kommunala föreningens sekreterare samt
ledamot i stadsfullmäktige, läser upp ett resolutionsförslag, vilket enligt redaktionen på Nerikes
Allehanda blev ”enhälligt antaget med kraftiga jarop.” 189

183 Protokoll från offentligt möte den 6/9 1910 (Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar 1910, Serie B, 
nummer 97, Örebro stadsarkiv).
184 Troligt är att det som här åsyftas är en omläggning av tillverkningen från sulfat till soda.
185 Protokoll från offentligt möte den 6/9 1910 (Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar 1910, Serie B, 
nummer 97, Örebro stadsarkiv).
186 Protokoll från offentligt möte den 6/9 1910 (Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar 1910, Serie B, 
nummer 97, Örebro stadsarkiv).
187 Ibid.
188 Nerikes Allehanda (1910).
189 Resolutionsförslaget löd i dess helhet: ”Ett i dag den 6 september 1910 af Örebro kommunala förening utlyst
allmänt möte med stadens invånare, samlade till ett antal af minst 800 personer eller så många som den tillgängliga
största samlingslokalen härstädes rymmer, har rådgjort i anledning af de sedan 6 år tillbaka här öfverklagade
olägenheterna af driften vid det i grannsocknen Almby belägna Örebro Pappersbruk. Allt fortfarande och icke minst
under detta års sommar ha stadens invånare vid östliga vindar plågats af de luftförorenande och därför hälsovidriga
dunsterna från nämnda pappersbruk, hvilka dunster bruksaktiebolaget trots föreläggande af myndighet och förslag
af anlitade sakkunniga icke kunnat förekomma. Den af dessa illaluktande ångor vållade otrefnaden och hälsofaran
hotar att hindra staden i dess utveckling, genom att drifva en del känsligare individer ur samhället, afhålla personer
från att hitflytta och delvis omintetgöra verkan af de dyrbara hygieniska åtgärder, till hvilka samhället i enlighet
med hälsovårdsstadgan för rikets städer är förbundet. Mötet beslutar att, med tacksamt erkännande för hvad
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Stadsfullmäktige informerar i skrivelsen till Civildepartementet om hur det offentliga 
mötet i Trefaldighetskyrkan bevistats av medlemmar från alla samhällsklasser, både män och 
kvinnor. Resolutionen menar man vidare utgör ”ett starkt” bevis på att lukten åstadkommit 
lidande. Därefter listar stadsfullmäktige sina egna vitsord om luktens hälsovådlighet. Särskilt
påpekas att lukten gör sig gällande både under dagar som under nätter och inte endast under rent 
östliga vindar. Fullmäktige kritiserar också hur bruket i dess förnekande av luktens hälsovåd-
lighet, huvudsakligen finner stöd i Klasons uttalande, när han (Klason) varken är läkare eller 
vetenskapsman i hygien, samt då han måste anses jävig.190

Stadsfullmäktige framhåller också att det bör konstateras att bruket varken minskat eller 
tagit bort lukten, trots att den, enligt fullmäktiges mening, funnits vara hälsovådlig, och trots att 
konflikten pågått i flera år. Fullmäktige hemställer som en följd av detta, om ett totalt förbud 
mot vidare utsläpp av föroreningarna med hänvisning till 16 och 28 §§ i hälsovårdsstadgan.191

Angående vidare de förslag på åtgärder mot lukten som Medicinalstyrelsen lagt fram, anförs hur 
de måste värderas utifrån det faktum att styrelsen inte kan betraktas som en auktoritet på 
området, och om Klasons förslag, att han inte haft den fristående ställning som hade varit önsk-
värd och därför i högre grad inte kunnat bortse från brukets ekonomiska situation. Dessutom,
fortsätter stadsfullmäktige, är Klason troligtvis inte objektiv i bedömningen av verkan av sina 
egna förslag, ”utan måhända öfverskattar hvad han själf utfunderat.”192 Därtill har han enligt
stadsfullmäktiges mening inte lyckats genomföra någon effektiv förändring i fråga om olägen-
heterna genom sina förslag, vilka dessutom blivit vederlagda av ingenjör Gelertsen.

Stadsfullmäktige går därpå över till att kommentera sådana skäl som skulle kunna anföras 
mot att bruket bör åläggas åtgärder. Mot argumentet att sulfatcellulosaindustrin skulle ha en 
särskilt stor betydelse för Sveriges export, anför exempelvis stadsfullmäktige att ”exportintresset 
ej är det enda eller högsta af alla landets intressen.”193 Dessutom gäller tvisten inte den aktuella
industrin i hela Sverige, fortsätter stadsfullmäktige, utan endast bruket, och detta därför att det 
ligger endast två kilometer från en relativt stor stads medelpunkt. Mot argumentet att aktiebo-
lagets intressen skulle vara så stora att de skulle kunna uppväga olägenheterna för Örebro stad, 
anför stadsfullmäktige att: (a) 30 000 invånare drabbas hälsomässigt; (b) därigenom ”neutra-
liseras” de uppoffringar som gjorts för stadens allmänna hälso- och sjukvård; (c) riskerna ökar 
för minskad inflyttning till, respektive ökad utflyttning från staden; och slutligen (d) staden: 

som plägar vara plats för stora möten af alla slag, med materiella och andliga syften, skulle
förlora en del af sin dragningsplats i berörda hänseenden, och därigenom lida afsevärda 
förluster.194

hälsovårdsnämnden på stadens vägnar åtgjort för att få olägenheten af pappersbruksdriften aflägsnad, instämma i 
nämndens yrkande, att konungen måtte, med upphäfvande af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande öfverklagade
utslag af 12 april 1907, förelägga Örebro Pappersbruksaktiebolag, dess styrelse och dennas ledamöter att inom af
konungen bestämd kortare tid hafva vid Örebro Pappersbruk vidtagit sådana åtgärder, att olägenheten afhjälpes, och
detta vid påföljd att, därest sådant icke före utsatt tids utgång skett, icke får vid pappersbruket, till dess dylika
åtgärder vidtagits, drifvas den tillverkning, däraf ifrågavarande olägenhet orsakats. Mötet hemställer vördsamt, att 
herrar Stadsfullmäktige i samhällets intresse vidtaga de kraftigaste åtgärder för att hos Kungl. Maj:t vinna afseende
för hälsovårdsnämndens yrkande,” (Protokoll från offentligt möte den 6/9 1910, Örebro stadsfullmäktiges protokoll
och handlingar 1910, Serie B, nummer 97, Örebro stadsarkiv). Se också Nerikes Allehanda (1910).
190 Stadsfullmäktige – Civildepartementet 17/9 1910 (Regeringsrättsakt 11/3 1911, Civildepartementet, RA). 
191 16 § handlar om hälsovårdsnämndens skyldighet att ingripa mot näringars hälsovådliga bedrivande i stad och 28
§ handlar om kommunalnämndens skyldighet att ingripa mot näringars hälsovådliga bedrivande på landsbygd
(Helsovårdsstadga af den 25 september 1874).
192 Stadsfullmäktige – Civildepartementet 17/9 1910 (Regeringsrättsakt 11/3 1911, Civildepartementet, RA). 
193 Ibid.
194 Ibid.
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Den förlust som bruket kan förorsaka staden, överstiger ”med all visshet” brukets vinstintressen, 
fortsätter stadsfullmäktige, varför det är en ”livssak” för staden att pappersbrukslukten tas bort.
Stadsfullmäktige gör också en anmärkningsvärd jämförelse med 1909 års storstrejk: 

Landet har nyligen genom strid emellan industriens arbetsgifvare och arbetstagare varit
utsatt för en stor kris, som vållat samhället stora svårigheter. Det blefve en ny, måhända än
större svårighet, vållad af industrien, därest denna finge så arbeta, att den beröfvade en 
afsevärd del af det arbetande Sverige dess rätt att åtnjuta frisk luft, det oundgängliga
villkoret för ett friskt och dugande släkte.195

Skrivelsen till Civildepartementet avslutas med en vädjan om att ”denna rätt” ges företräde
framför ett ”enskilt penningintresse”.

”Klagomålsdelegationen” och Jungstedts grenadjärer 
I slutet av september 1910 motionerade häradshövding Geijer i stadsfullmäktige om att det bor-
de utses en delegation i syfte att framföra stadens invånares klagomål angående lukten.196 Mo-
tionen bifölls på stadsfullmäktiges sammanträde den 28 september och en delegation på sju per-
soner tillsattes, bestående av bl.a. stadsfullmäktiges och hälsovårdsnämndens båda ordförande. 
Delegationen skulle besluta om och på vilket sätt uppvaktning borde ske på Civildepartementet.

Det är oklart om departementet någonsin fick en uppvaktning av delegationen. Däremot
beslöt ”de delegerade” under ett sammanträde den 2 december, att det skulle sammanställas 
ytterligare en påminnelse i målet.197 Sagt och gjort, den 10 december 1910 skickades en sista
skrivelse i regeringsrättsmål 7/3 1911, från Örebro stads myndigheter.

I skrivelsen ifrågasätts återigen Klasons lämplighet som sakkunnig, samt argumenteras för 
att andra sakkunniga borde höras i frågan. Angående exempelvis Klasons inställning ifråga om 
åtgärder, att dessa bör begränsas till sådana som är ”förenliga” med brukets ekonomiska exi-
stens, anmärker ”de delegerade” att Klason inte nämnt vem som bedömt fabrikens ekonomiska
bärkraft. Dessutom anser ”de delegerade” att man av uttalandet kan dra slutsatsen att Klason 
möjligen kan föreslå effektivare, om och dyrare åtgärder:

Det är ju då tänkbart, att fabriken ville göra dessa större uppoffringar, om dessa vore enda 
villkoret för rättigheten att fortsätta fabrikationen. Och för öfrigt kan man tänka sig att, 
därest strängare åtgärder ovillkorligt föreskrefves, skulle det kunna finnas ekonomiskt
starkare bolag, som öfvertog fabrikationen. Professor Klasons föreslagna åtgärder kunna
således ej anses såsom den yttersta gräns för möjligheten att drifva nu ifrågavarande slag af
fabrikation.198

Klasons åtgärder anses av de delegerade för övrigt inte heller vara tillräckliga för att befria
staden från lukten. Att Klason i sitt andra genmäle till Gelertsen poängterat att bara en liten del
av de åtgärder han föreslagit bruket verkligen vidtagits, menar de delegerade dessutom belyser 
brukets oförmåga och ovilja till undanröjandet av olägenheterna. Man yrkar därpå att bruket
skall åläggas vidta ”ej blott vissa åtgärder”, utan sådana åtgärder att lukten ovillkorligen försvin-

195 Stadsfullmäktige – Civildepartementet 17/9 1910 (Regeringsrättsakt 11/3 1911, Civildepartementet, RA). 
196 Geijer – stadsfullmäktige, september 1910 (Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar 1910, Serie B,
nummer 105, Örebro stadsarkiv).
197 Bilaga till ”De delegerade” – Civildepartementet 10/12 1910 (Regeringsrättsakt 11/3 1911, Civildepartementet,
RA).
198 ”De delegerade” – Civildepartementet 10/12 1910 (Regeringsrättsakt 11/3 1911, Civildepartementet, RA). 
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ner, samt hänvisas till en skrivelse (redan sänd till Civildepartementet) av fjärde arméfördel-
ningschefen Hugo Jungstedt.199

Skrivelsen hade skickats av Jungstedt till landförsvarsdepartementet den 8 november 1910 
(två månader efter mötet i Trefaldighetskyrkan), som omedelbart skickat den vidare till 
Civildepartementet dit den inkommit den 14 november. Jungstedt berättar i skrivelsen att Kungl. 
Livregementets grenadjärers kasernetablissemang snart skulle komma att förläggas nordost om
Örebro, bara 1.5 km från bruket. Eftersom den ”vidriga” lukten redan är besvärande vid Kungl. 
Svea trängkårs etablissemang vid stadens västra kant, befarar Jungstedt att den kommer att 
kännas ”tre gånger så starkt” vid grenadjärernas etablissemang. För övrigt är det inte bara lukten 
som ställer till problem för armén, fortsätter Jungstedt och hänvisar till brukets förorening av 
vattnet, vilken han menar omöjliggjort undervisning i simning för regementets manskap.

De vore således med hänsyn äfven till i Örebro förlagda truppers välbefinnande, trefnad och 
i viss mån äfven utbildning – möjligen också, hvad Lifregementets grenadjärer beträffar,
volontärrekrytering – i hög grad önskvärdt, om berörda underdåniga framställning [stads-
fullmäktiges, 17/9 1910] vunne nådigt bifall.200

Utöver Jungstedts skrivelse hänvisar de delegerade också till en skrivelse som skall ha skickats
från den finska sulfatcellulosakommittén till den finske kejsaren, där det uppgetts att lukten från 
sulfatfabriker skulle försvinna om de övergick till sodametoden. ”Sålunda”, avslutar de 
delegerade, ”bör Örebro Pappersbruk kunna drifva sin verksamhet utan frambringande af vidrig 
lukt.”201

De klagande och den vetenskapliga kontroversen – en sammanfattande analys 
Kontroversen mellan Klason och Gelertsen utspelades under Örebrokonfliktens sista år, 1910, 
och avhandlade i stort sett bara luktfrågan även om Klasons utredningar i viss liten mån även 
behandlade vattenföroreningsfrågan (se avsnitt 3.2). Om vi ser till innehållet i de skrivelser som
inkom från de klagande samtidigt som kontroversen pågick, samt under resterande tid fram till 
Regeringsrättens utslag i mars 1911, behandlade även dessa enbart luktfrågan, trots att det 
fortfarande fanns skäl för de klagande att argumentera för åtgärder även mot vattenföroreningen. 
Redan här skönjer vi således en sannolik inverkan av den vetenskapliga kontroversen på de 
klagandes argument i det att kontroversen tenderar ha ”tagit över” hela konflikten/målet. Om vi
närmare studerar de argument som lades fram av de klagande i luktfrågan vid tiden för kontro-
versen, och efter densamma, kan vi dessutom i linje med detta skönja fler tecken på inverkan 
från kontroversen. Från att under konfliktens inledning (1904-1907) framförallt ha fokuserat på
att bevisa luktens hälsovådlighet (vilket lagstiftningen krävde) och ge förslag på åtgärder, 
tenderade de klagande i slutskedet av konflikten (1910) i högre grad att lyfta fram vilka värden 
och intressen som konflikten i grunden handlade om. Detta görs genom att man använder sig av 
ekonomiska argument och genom att man betonar värdet för Örebroarna i att det investeras i 
åtgärder även om lukten nödvändigtvis inte är hälsovådlig. 

Det första formella klagomålet över brukets förorening av vatten och luft skickades till KB 
av fiskerätts- och villaägare kring Hjälmarens strand i juni 1904. Här framhölls hur den ”för hela 
trakten besvärande röken” orsakade obehag av ”hälsovådlig” art. I samma skrivelse föreslogs att 
röken skulle avledas genom en högre skorsten ”eller på ett annat mot hälsofara fullt betryggande

199 ”De delegerade” – Civildepartementet 10/12 1910 (Regeringsrättsakt 11/3 1911, Civildepartementet, RA). 
200 Jungstedt – Landförsvarsdepartementet 8/11 1910 (Regeringsrättsakt 11/3 1911, Civildepartementet, RA).
201 ”De delegerade” – Civildepartementet 10/12 1910 (Regeringsrättsakt 11/3 1911, Civildepartementet, RA). 
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sätt.”202 Även hälsovårdsnämnden i Örebro anförde i skrivelser under konfliktens tre första år, 
hur det måste vara ”menligt” för stadens invånare att inandas luft som är ”förskämd” av lukten.
Vidare anhöll man om att KB skulle ålägga bruket att snarast uppföra en ca 80 meter hög 
skorsten.203 Det skall också nämnas att vissa av de klagande, redan i detta skede, innan den
vetenskapliga kontroversen kommit till stånd, i viss mån också lade fram ekonomiskt vässade 
argument. Exempelvis anförde drätselkammaren i Örebro i skrivelse i februari 1908, angående 
ett uttalande från bruket om att olägenheten från cellulosaindustrin ”måste tålas” enär den utgör
en så stor exportindustri för Sverige, att omsorgen om industrin inte fick drivas så långt ”att 
andras berättigade intresse på lefvebröd därigenom åsidosättes [med åsyftan på fiskeriin-
tressen].”204 Överlag var det dock större fokus på åtgärder samt på luktens hälsovådlighet. 

Ser vi till de klagandes skrivelser från 1910, hävdade stadsfullmäktige som nytillkommen
klagande i skrivelse detta år, att man inte bara ville fokusera på olägenheter ur ren ”sundhets-
synpunkt”, utan även på olägenheter av ren ”ekonomisk” och ”samhällelig” natur.205 Bland
annat framhöll stadsfullmäktige ”det arbetande Sveriges […] rätt att åtnjuta frisk luft”, framför 
ett ”enskilt penningintresse.” 206 Det gjordes fler uttalanden i detta skede av konflikten som visar 
på en tendens hos de klagande att lyfta fram vilka värden och intressen som stod på spel, att det 
handlade om allmänhetens rätt till ren luft och rent vatten, oberoende av om föroreningarna var 
hälsovådliga eller ej, framför ett enskilt företagsintresse. Exempelvis framhöll häradshövding E. 
Geijer under mötet i Trefaldighetskyrkan, hur en omläggningskostnad (sannolikt från sulfat till
soda) på 32 000 kr/år ”vore en obetydlighet” mot de förluster och obehag som lukten orsakade 
stadens invånare.207

Det är inte orimligt att anta att kontroversen mellan Klason och Gelertsen, som gjordes 
offentlig genom publicering i bl.a. Örebro Dagblad, inverkade på dessa nya uttalanden bland 
motståndarna till de förorenande utsläppet från bruket. När experterna inte lyckades förenas, 
varken i fråga om tekniska lösningar på problemet eller i fråga om luktens eventuella hälso-
vådlighet, motiverades de klagande att fokusera på den grundläggande värdekonflikten i stället
för på vetenskaplig fakta, liksom även experterna själva i viss mån gjorde under kontroversen. 
Ytterligare ett exempel på att kontroversen inverkade på de klagandes argument, skulle kunna 
utgörs av de rena hänvisningar som de klagande gjorde till kontroversen och de båda experterna. 
Exempelvis anhöll hälsovårdsnämnden i en skrift i augusti 1910, att Civildepartementet borde 
tillsätta nya sakkunniga att göra ny teknisk utredning i luktfrågan, efter att erhållit en skriftlig 
vädjan från polischefen, som annars befarade att Klasons utredningar, i brist på annan ”officiellt 
erkänd utredning”, skulle bli normgivande.208

3.1.4  Brukets sista vädjan: ”se till vår lokal- och nationalekonomiska betydelse” 
I augusti 1910, mitt under debatten mellan Gelertsen och Klason, kommenterar bruket Klasons 
utlåtande i en ny skrivelse. Framförallt kommenterar man förslaget om en hög skorsten för de 

202 Mörner m.fl. – KB 8/6 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, Riksarkivet).
203 Se bl.a. Hälsovårdsnämnden – KB 4/7 1905 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, Riksarkivet); samt
Hälsovårdsnämnden – KB 28/4 1906 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, Riksarkivet).
204 Drätselkammaren – Civildepartementet 1/2 1908 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, Riksarkivet).
205 Stadsfullmäktige – Civildepartementet 17/9 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, Riksar-
kivet).
206 Ibid.
207 Protokoll från offentligt möte den 6/9 1910 (Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar 1910, Serie B, 
nummer 97, Örebro stadsarkiv). På mötet, som arrangerades av Örebro Kommunala förenings styrelse, deltog ca
800-1000 personer.
208 Hälsovårdsnämnden – Civildepartementet 16/8 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet,
Riksarkivet).
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luktande gaserna, respektive förslaget om en låg fiberhalt på avfallsvattnet. Skrivelsen blir 
annorlunda då bruket här dels skall bemöta Klasons utlåtande som sammanställt för dömande
instans (Civildepartementets) räkning, och dels stödja sig på Klasons utlåtanden som gjorda av 
egen sakkunnig. Bruket betecknar emellertid Klasons utlåtanden som ”högskolans” utlåtanden i
de fall han gjort dem som Civildepartementets tekniske sakkunnige. Om högskolans utlåtande, 
att det skulle vara en fördel för brukets omgivning om det byggdes en ca 50 meter hög skorsten, 
anför bruket att man helt borde befrias från det eftersom ångpannehusets skorsten redan är 45 
meter hög. Vidare kommenterar bruket den pågående debatten mellan Gelertsen och Klason, 
och anför att man för att skaffa sig en uppfattning om värdet på Gelertsens utredning, bara 
behöver läsa Klasons svar. Detta svar har bruket bifogat sin skrivelse.209 Bruket påpekar dess-
utom att Klason samrått med sodacellulosafabrikanternas ”egen kommitté av sakkunniga för hit-
hörande frågor”, dvs. sodacellulosakommittén, inför genmälet till Gelertsen.

I mitten av november 1910 sammanställer bruket ytterligare en skrivelse i ärendet där man
bl.a. bemöter uttalanden av Gelertsen och förste provinsialläkaren Gerell. Bruket försöker via 
flera intyg att bevisa att mängden svavelväte och merkaptaner som släpps ut från bruket inte
överstiger den mängd som Klason uppgivit. Intygen är undertecknade av dels ingenjör Henry 
Persson, tidigare assistent till Klason, dels verkmästaren vid bruket, E. Skoglund, dels kokar-
förmännen G. Karlsson och E. Haglund. Ingenjör Persson intygar att Klason fastställt den angiv-
na rökgasmängden genom långvariga och direkta mätningar. Skoglund, Karlsson och Haglund 
intygar att det under den första halvan av 1910 avdunstats svartlut i sådan mängd som ”ungefär”
överensstämmer med den mängd som Klason utgått från i sina kalkyler. Beträffande Gelertsens 
uttalande om svavelvätets dödande verkan på vissa djur, påpekar bruket vidare hur den mängd
svavelväte som Klason beräknat följer med rökgaserna från bruket, bara uppgår till 1/35 av den 
halt som Gerell angett i sammanhanget. Beträffande Gerells uttalande om metylmerkaptanens
giftighet, framhåller bruket hur man snarare kan anta det motsatta med tanke på att: 

samma gas alstras vid kokning av kål och alltså sedan årtusenden förekommit i hemmen
utan att någon olägenhet för hälsan därav visat sig.210

I syfte att bevisa rökgasernas ofarlighet ur en giftaspekt, hänvisar bruket därpå till ett bifogat 
intyg vilket man hävdar har undertecknats av fabrikens samtliga anställda (antalet underskrifter 
är 138). Det bifogade intyget är en vidimerad kopia av ett intyg som de anställda uppges ha 
skickat till riksdagen 1908 på uppdrag av facket: 

Då vi erfarit att en rörelse satts igång mot […] sulfatfabrikerna i landet och att [de anklagas]
medföra för hälsan skadliga följder anse vi oss böra i sanningens intresse giva tillkänna vår 
erfarenhet i denna fråga.
Samtliga av oss äro […] anställda vid Örebro Pappersbruk, […], samt hava i allmänhet våra 
bostäder i fabrikens grannskap[.]
Vi få då meddela att varken vi eller våra familjer någonsin känt oss angripna av någon som
hälst sjuklighet eller sjukdom, som kan tillskrivas ifrågavarande industri. Ej häller ha vi hos
andra kringboende personer försport att fabrikens närbelägenhet medfört menligt inflytande
på deras hälsa eller välbefinnande i allmänhet.211

209 Företaget syftar här på Klasons första genmäle (Örebro Dagblad, 1910), vilket var det enda genmälet från
Klason vid tiden för brukets skrivelse i augusti 1910.
210 Bruket – Civildepartementet, 16/11 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
211 Bilaga D till Bruket – Civildepartementet 16/11 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). 
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Än en gång kommenterar bruket dessutom provinsialläkaren Gerells yttrande om att man
borde återgå till sodametoden, och återigen framhålls hur sulfatmetoden är nödvändig vid till-
verkning av kraftpapper, samt hur samtliga kraftpappersbruk (1910) tillämpar sulfatmetoden – 
”varför det således skulle vara omöjligt att återgå till sodametoden.”212 Bruket avslutar skrivel-
sen med att uppge en lång rad ekonomiska argument mot att åläggas ytterligare åtgärder. Exem-
elvis framhålls att det är ”egendomligt” att: 

industriens allmänna ställning här i landet är sådan, att den nästan nödgas bedja om ursäkt 
att den finnes till. […] Ingen synes tänka på att industrien är av största nationalekonomiska
betydelse […], [eller] på de stora svårigheter, som industrien i vårt land med dess avlägsna
läge, brist på stenkol, hårda vintrar osv. har att bekämpa.213

Dessutom understryker bruket hur det i ett lokalt perspektiv: 

ger arbete och bröd åt omkring 750 personer (hustrur och barn inräknade). Då under senaste 
åren överflöd på arbetstillgång icke förelegat, måste man antaga att det nämnda antalet
menniskor ytterligare måst emigrera, om ej pappersbruket funnits till.214

Drygt en månad senare, några dagar före julafton 1910, sammanställer bruket en absolut sista 
skrivelse i målet innan Regeringsrättens dom skulle komma att falla i mars 1911. Skrivelsen 
utgör ett genmäle på arméfördelningschefen Jungstedts och på stadsfullmäktiges ”delegerades” 
skrivelser från veckorna innan. Mot ”de delegerades” framställning av lukten som hälsovådlig,
åberopar bruket utöver gamla argument, även argumentet att lukten inte visat sig påverka
befolkningens val av byggnadsplats för bostäder: 

Tvärtom har efter pappersbrukets tillkomst en livlig byggnadsverksamhet utvecklat sig just i
pappersbrukets närhet.215

Bruket motsätter sig dessutom ”de delegerades” påstående att bruket inte skulle ha visat
någon större villighet eller förmåga att undanröja olägenheterna, och hävdar att allt vad KB ålagt 
bruket har utförts, samt att bruket under ”flera år” bidragit till kostnaderna för verksamheten i 
den ”kommission av sakkunniga” som arbetar med att finna åtgärder mot lukten (här åsyftas 
sodacellulosakommittén). Vad angår vidare arméfördelningschefen Jungstedts oro beträffande
lukten, framhåller bruket den som obefogad eftersom ”luktförnimmelsen inte kan anses vara 
proportionell med avståndet.” Bruket avslutar skrivelsen med en yrkan om att Regeringsrätten 
inte borde fästa något avseende vid varken Jungstedts eller ”de delegerades” skrivelser.216

3.1.5  Regeringsrättens utslag i luktfrågan den 7 mars 1911 
Den 7 mars 1911 föll Regeringsrättens utslag, lydande: 

Enär genom den i målet förebragta utredningen måste anses ådagalagdt,
att de utaf Konungens befallningshafvande föreskrifna åtgärderna till förekommande af vatt-
nets i Svartån och Hjälmaren förorenande genom pappersbrukets affalsvatten icke vore för 
ändamålet tillräckligt verksamma, samt att från pappersbruket  härrörande illaluktande gaser 

212 Bilaga D till Bruket – Civildepartementet 16/11 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). 
213 Ibid.
214 Ibid.
215 Ibid.
216 Bruket – Civildepartementet 21/12 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
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och däraf orsakad förorening af luften i omgifningen vore, särskildt i betraktande af brukets 
belägenhet i närheten af Örebro stad, menliga för den allmänna sundheten, 
fann K. Maj:t skäligt att […] bolaget förständigades, 
dels, vid vite af 500 kr för en hvar af styrelsens ledamöter, att före 1911 års utgång vid pap-
persbruket vidtaga, utöfver hvad Konungens befallningshafvande föreskrifvit, [Klasons
förslag på] anordningar […]  till undvikande af å- och sjövattnets vidare förorenande genom
brukets affallsvatten [se avsnitt 3.2] […], samt att därefter vidmakthålla samma anordningar
och tillse, att de blefve för det därmed afsedda ändamålet använda,
dels ock att inom samma tid vidtaga sådana anordningar, att omförmälda […] förorening af
luften […] upphörde eller […] så inskränktes, att densamma […] icke vidare kunde anses 
innebära någon afsevärd olägenhet[.]217, 218

De anordningar som bruket föreskrevs vidta mot lukten var att ”åtminstone” uppföra en 50 
meter hög skorsten, samt att införa Klasons förslag på arbetsmetoder i syfte att undvika luftens 
förorening, dvs. att: (a) absorbera de luktande ämnena vid kokarens gasning; (b) kondensera 
ångorna vid kokarens tömning, samt att använda kondensatet till lösning av smältsoda; (c) hålla 
luten koncentrerad genom att använda så torr kokved som möjligt; (d) effektivisera förbrän-
ningen i den roterande ugnen; (e) låta varporna gå hastigt; och (f) inte använda mer natrium-
sulfat än nödvändigt. Dessutom föreskrevs bruket underkasta sig ytterligare föreskrifter om ovan 
nämnda anordningar mot luftens förorening inte skulle visa sig få avsedd verkan. Det nämns inte 
i utslaget vad dessa ytterligare föreskrifter skulle kunna utgöras av. Ifråga om anordningarna 
mot luftens förorening sattes vitet till hela 3000 kr per styrelseledamot.219 Sammantaget måste
Regeringsrättens utslag anses ha varit relativt långtgående, i synnerhet ur ett kostnadsperspektiv 
och då framförallt med avseende på kravet om en ny skorsten (skorstensbyggnadstekniken var 
vedertagen). Klasons förslag på arbetsmetoder i syfte att undvika luftens förorening kan däremot
inte anses ha varit särskilt långtgående, speciellt inte ur ett kostnadsperspektiv. 

3.1.6  Bruket inför nya utmaningar efter Regeringsrättens utslag
På styrelsemötet månaden efter Regeringsrättens utslag redogjorde disponent Åkerholm ingå-
ende för de, som han såg det, fyra olika alternativ som företaget hade att välja mellan gällande
luktfrågans lösning. Dels kunde bruket enligt Åkerholm lägga ned kraftpappers-tillverkningen 
och i stället satsa på papptillverkning. Styrelsen bedömde emellertid risken vara alltför stor för 
prisfall på pappen vid en sådan ökning av tillverkningen. Åkerholm föreslog då i stället en 
återgång till sodametoden, och berättade att han bjudit in ingenjör S. Sandberg från Skutskärs 
sulfatfabrik att uttala sig om möjligheten att införa det så kallade Rinmansförfarandet vid bruket 
(om Rinmansförfarandet, se avsnitt 2.3.1). Sandberg hade emellertid beräknat att anläggnings-
kostnaden skulle komma att uppgå till 300 000 kr. Den höga kostnaden, kombinerat med att 
förfarandet ännu var ett oprövat projekt och det faktum att sodametoden skulle ge kraftpappret 
en sämre kvalitet, bidrog till att styrelsen kom att förkasta även detta förslag. Ett tredje alternativ
utgjordes enligt Åkerholm av att flytta kraft-/sulfatmassakokningen till en glest bebyggd trakt. 
Styrelsen bedömde emellertid risken vara stor efter Regeringsrättens utslag i Örebrokonflikten, 
för att sulfatfabriker skulle komma att utsättas för ”klandertalan varhelst de än vore belägna.”220

Åkerholms sista förslag, att bygga en hög skorsten samt att utföra de övriga föreskrifter 
som Regeringsrätten tillskrivit bruket, fann styrelsen utgjorde den enda säkra utvägen för att 
undgå de höga böterna samt för att någorlunda tillfredsställa motparten. Styrelsen gav därför i

217 ”för invånarne i staden och omgifvande landsbygd” (Regeringsrättsarkiv, Civildepartementet, utslag: B:4, 1911).
218 Regeringsrättsarkiv, Civildepartementet, utslag: B:4, 1911 samt Svensk Papperstidning (1911).
219 Regeringsrättsarkiv, Civildepartementet, utslag: B:4, 1911.
220 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 27/4 1911 (Samhall Dala, Falun).
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uppdrag åt Åkerholm att ”skyndsamt” utföra de aktuella åtgärderna samt att se till att de blev 
färdiga före årsskiftet 1911/12, vilket domen föreskrivit. Även Regeringsrättens föreskrifter 
angående åtgärder mot vattnets förorenande gav styrelsen i uppdrag åt Åkerholm att genomföra
före årsskiftet.221

Då bygget av skorstenen krävde inköp av ny mark bredvid bolagets tomt, beslöt styrelsen 
under styrelsemötet den 27/4 1911, att köpa ett stycke mark av styrelseledamot Ekman, vilken 
var belägen bredvid bolagets tomt. Priset på denna mark, dit styrelsen även såg sig tvingad att 
flytta den så kallade Näsbyvägen på grund av skorstensbygget, sattes till 30 000 kr.222 När 
platsen för skorstenen blivit bestämd undersöktes markens beskaffenhet av både AB Skånska
Cementgjuteriet och av ingenjör N. O. Elgström, ägare av byggnadsfirman Örebro ingenjörs- 
och affärsbyrå, vilka båda fann det fasta pinnmolagret vara tillräckligt bärkraftigt.223 Mellersta 
och Norra Sveriges ångpanneförenings ingenjör, A. Widell, fastslog det därpå som nödvändigt, i 
beaktande av att en ökad tillverkning så småningom skulle komma att öka gasmängden, att 
bygga skorstenen så hög som 100 meter, och med en inre toppdiameter på 2.7 m.224 Så vitt 
styrelsen kände till skulle den bli den dittills högsta skorstenen i landet.

Ingenjör Elgström gjorde upp ett förslag till skorstensgrund av armerad betong, som 
granskades av t.f. professorn i väg- och vattenbyggnadskonst vid KTH, H. Kreüger, samt av
civilingenjören A. Dahlström. Efter vissa små förändringar godkände de förslaget. Grunden 
utgjordes av en åttakantig betongkaka med en yttre diameter av 14 m, fortsättande uppåt i form
av ett med åtta yttre stödringar försett ringformigt block, alltsammans armerat med rundjärn av 
Bångbro tillverkning. Cementen var av märket Hällekis. Uppförandet av grunden skedde på 
entreprenad av ingenjör Elgström mot en ersättning på 8 100 kr (bruket stod för singel och 
sand), och var färdigt sommaren 1911. Skorstenspipan beställdes av N. Lundgren i Gävle, som
mot en ersättning av 22 900 kr förband sig ha skorstenen färdig före den 1 december 1911. 
Skorstenen skulle byggas av gult radialtegel från Uppsala, samt förses med järnarmering (38 
stagringar), gjutjärnskrans på toppen, åskledare och utvändig stegväg av järn. Insidan skulle 
rappas med cementbruk. N. Lundgren skulle leverera allt material utom murbruket som skulle 
tillhandahållas av bruket.225 Skorstenen färdigställdes i december 1911, vilket var inom den av
Regeringsrätten avsatta tiden för uppförandet. Den sammanlagda kostnaden för skorstenen blev 
omkring 55 000 kr. I ett styrelsemötesprotokoll från den 19 december 1911 framkommer
emellertid att företaget nu hade en förhoppning om att fördelarna med ökat drag för ångverket, 
och med besparingar av elkraft till de fläktar som nu kunde tas bort, skulle komma att 
sammanfalla med byggnadssumman.226 Detta ger stöd åt den så kallade Porterhypotesen som
presenterades i den analytiska utgångspunkten för denna studie, och vilken går ut på att restrik-
tioner som sätts på företaget, givet informationsbristen, kan innebära att företaget får kunskaper 
om bättre teknik som inte behöver vara företagsekonomiskt olönsam.

Utöver skorstenen beställdes under våren 1911, mot luftens förorening, dessutom två kyl-
lådor för 800 kr/styck, och tre gasabsorptionslådor av järnplåt med rörspiraler av järn för 275 
kr/styck, från C.J. Wennbergs mekaniska verkstad i Karlstad, att användas för professor Klasons 
senast föreslagna åtgärd för absorbering av de illaluktande gaserna från kokningen.227 De av 

221 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 27/4 1911 (Samhall Dala, Falun).
222 Ibid.
223 Svenskt biografiskt lexikon (1950), Band 13.
224 Bilaga till protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 31/7 1911 (Samhall Dala, Falun).
225 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 31/7 1911 (Samhall Dala, Falun).
226 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 19/12 1911 (Samhall Dala, Falun).
227 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 31/7 1911 (Samhall Dala, Falun).

134



Regeringsrätten fastställda åtgärderna mot luftens förorening färdigställdes alla innan 1911 års
slut.228

På våren 1912 noterades av både bruket och resten av Örebro att den höga skorstenen 
medförde att röken ”i allmänhet” passerade högt över staden vid klar väderlek och ostlig vind,
men att merkaptaner trots detta kunde förmärkas i staden. Vissa representanter från staden
begärde därför i början av 1912 att bruket skulle fånga in den lukt som de nu ansåg läckte från 
sodaugnens båda ändar – med hjälp av kåpor, fläkt och en rörledning – och föra den (lukten) till 
smältugnarna.229 För detta syfte beställde bruket ”tjockplåt” av olika dimensioner i mars 1912, 
att göra kåpor, fläkt, och en elmotor av.230

3.2   Vattenföroreningsfrågan i Örebrokonflikten
Klagomålen i Örebrokonflikten rörde i mindre grad de vattenburna utsläppen än de luftburna 
utsläppen. Den industriella vattenföroreningen var emellertid inte riktigt lika outforskad som 
den industriella luftföroreningen, utan hade vid tiden för Örebrokonflikten på sina håll redan 
upplevts som ett problem under åtminstone ett par decennier. Således var valen mellan givna
teknologier för vattenföroreningsproblemets avhjälpande något fler än vad som var fallet beträf-
fande luftföroreningsproblemets avhjälpande, vilket kommer att belysas i den analys som följer. 
Vattenföroreningsfrågan utgör i stora delar samma historia som luftföroreningsfrågan i Örebro-
konflikten. Aktörerna är till viss del desamma, liksom flera av argumenten och de centrala
domsluten. Dock är skillnaderna tillräckligt många för att historien inte skall upprepa sig. 

3.2.1  Konflikten om vattenföroreningen fram till KB:s utslag, 1904-1907

De klagande om vattenföroreningen 
Tidigt på våren 1904 nämndes Örebro Pappersbruk i samband med vattenförorening i den lokala 
dagstidningen Örebro Dagblad. Det berättades att länets fiskeriförvaltningsnämnd tvingats fästa 
länets träsliperiers uppmärksamhet på att de skadar fisket genom att förorena vattnet, samt
berättades att detta bl.a. bidragit till att Örebro Pappersbruk investerat i ”en särskild maskin till 
förebyggande af vattnets förorenande i Hjälmaren.”231 Det var emellertid först i och med att 
flera fiskerättsägare kring Hjälmarens strand, i juni samma år, skickade en skrivelse till KB om 
brukets förorening av både vatten och luft, som det framfördes en första formell klagan i frågan 
och som konflikten startar på allvar. 

Greve Axel Mörner, tillsammans med omkring 25 andra fiskerättsägare och villaägare 
kring Hjälmarens strand, beklagar sig bl.a. över att bruket släpper ut ”spillvatten och annat 
avfall” som hotar förstöra fisket i såväl nedre delen av Svartån som i Hemfjärden och i Mellan-
fjärden. Man klagar också över att bruket förorenar vattnet i Hemfjärden så att ”vedervärdig och
helt säkert för närboendes hälsa menlig stank” sprids till bostäderna kring sjön.232 Till stöd
åberopar man 12 § i 1880 års vattenrättsförordning, som formellt betraktad innebar förbud mot
allt fast avfall som kunde orsaka grundning eller annan olägenhet i vattendrag.233

228 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 19/12 1911 (Samhall Dala, Falun).
229 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 18/4 1912 (Samhall Dala, Falun).
230 Bilaga till protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 18/4 1912 (Samhall Dala, Falun).
231 Örebro Dagblad (1904).
232 Mörner – KB 8/6 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
233 Förordningen gav länsstyrelsen rätt att ingripa mot allvarlig vattenförorening, och den utgjorde tillsammans med
1874 års hälsovårdsstadga den huvudsakliga regleringen mot vattenförorening ända fram till 1942 års reform av
vattenlagen (Darpö, 1994, s. 11f).
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Knappt ett halvår senare skickar greve Mörner m.fl. ytterligare en skrivelse i ärendet, där
man kritiserar bruket för att inte vara konsekvent i sina förklaringar till stanken från vattnet från
Hemfjärden. Detta genom att bruket i en förklaring helt bestrider att det skulle orsaka stanken 
från vattnet, och i stället menar att den beror på Hjälmarens sänkning och på stadens kloakled-
ningar, under det att man i en annan förklaring inte längre vidhåller detta, utan då i stället
medger att bruket då och då släpper ut illaluktande ämnen, ”dock icke hälsovådliga sådana.”234

Mörner m.fl. anför med anledning av detta att det visserligen även före brukets anläggning och 
”speciellt vid dimmig luft” ibland märktes en obehaglig lukt från sjöns vatten och sanka 
stränder, men att lukten kraftigt tilltagit och blivit både ”annorlunda” och ”mycket vidrigare” 
efter brukets tillkomst så att man nu ständigt märker av den. Att stadens kloakledning kan ha 
någon del i denna lukt tror Mörner m.fl. är möjligt:

men tillökningen i luktens intensitet samt dess nya karaktär och förekomstsätt härleda sig
förvisso från pappersbruket. Först efter dettas tillkomst har vattnet antagit en mera brunaktig 
färgton och är ofta överdraget af en mångskiftande hinna såsom af utspilld olja.235

Att illaluktande ämnen släpps ut med vattnet från fabriken menar Mörner m.fl. dess-
utom måste anses vara ett faktum i och med att det framgår i det intyg av f.d. rektor Fernqvist
som är bilagt brukets egen skrivelse från oktober 1904. Om lukten är hälsovådlig eller ej 
menar man vidare inte borde spela någon roll då Hjälmarens strandboende ”inte skall behöva 
riskera liv och hälsa” för brukets skull, och då de har obehag nog ändå som tillståndet är.236

Mörner m.fl. framhåller trots allt fisket som den viktigaste frågan i sammanhanget, och man
kritiserar bruket för att dra slutsatser i denna fråga på icke skriftligt (?) underbyggda 
sakkunnigutlåtanden.237 Man kritiserar också det sätt på vilket bruket åberopar en utredning 
gjord av Örebro kemiska station. Exempelvis anförs att utredningen inte kan fria bruket från 
anklagelsen att föroreningarna skadar fisket, eftersom den ju faktiskt antyder att förruttnelsen
sker just ute i sjön. Mörner m.fl. åberopar för egen del uppgifter lämnade av fiskaren vid 
Esplunda, Mörners eget gods, den 28 augusti 1904. Fiskaren intygar att fisket minskat
betydligt efter pappersbrukets tillkomst, samt att fisken ”numera” självdör ”såväl uppflytande
vid stranden som fastsittande vid redskapen.”238 Han intygar också att fiskens kött, utöver att 
vara löst och dåligt, dessutom luktar illa, ”fotogenaktigt”, samt att fisken är svårsåld i Örebro. 
Även kräftornas kött intygas vara löst och lukta fotogenaktigt, samt betygas att även de 
självdör vid stranden, liksom att tillgången på dem minskats till en fjärdedel jämfört med
tidigare.239

Mörner m.fl. åberopar dessutom ett intyg från 18 fiskare och fiskerättsägare vid
Hemfjärden, vilka utöver vad fiskaren vid Esplunda intygar, dessutom betygar att det under 
vintern 1903-1904: (a) steg ”mycket stark och osund lukt” ur vattnet när vakar i isen gjordes, 
och att denna lukt speciellt märktes vid själva islossningen; (b) mycket fort gått röta i de delar
av ryssjor som berört bottnen samt ofta fastnat slemmiga klumpar i redskapen, vilka
(klumparna) avsöndrat en oljeaktig vätska som täckt vattnet med en skiftande hinna. Vidare

234 Bruket – KB 22/7 1904, respektive 24/10 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). Hjälmaren
sänktes 1.9 meter på 1880-talet och 190 km2 torrlades (Nationalencyklopedin).
235 Mörner – KB 22/11 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
236 Ibid.
237  Bruket påstår bl.a. att både deras egen sakkunnige, Sondén, och drätselkammarens sakkunnige, Ekman, hävdat
att brukets verksamhet inte är skadligt för fisket.
238 Mörner – KB 22/11 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
239 Ibid.
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intygar de 18 fiskarna att de inte märkte av dessa företeelser innan bruket startade dess 
verksamhet.240

Om fiskens lekplatser i Hjälmaren skulle göras otillgängliga på grund av brukets åtgö-
randen skulle en näring av stor betydelse för såväl en ”ingalunda fåtalig befolkning” som för
”landet i dess helhet”, lida en kanske obotlig skada, fortsätter Mörner m.fl. samtidigt som det
poängteras hur fiskeriintendent Ekman (se nedan) anfört att Örebro stads kloaker inte kan 
anklagas för fiskets försämring, utan snarare kan antas tillföra ämnen som är lämpliga som
fiskföda.241 Angående brukets hänvisning till tidigare dom i Regeringsrätten, där klagomål
om en annan cellulosafabriks hälsovådliga avfall inte bifallits med motiveringen att det inte
förekommit någon utredning om huruvida fabrikens avfall var hälsovådligt, anför Mörner 
m.fl. att det är just en grundlig utredning som önskas i detta fall eftersom risken för föro-
rening torde vara särskilt stor i Hemfjärdens stillastående och grunda vatten. Mörner m.fl.
framhåller trots allt också hur de med tillfredställelse konstaterar att bruket redan vidtagit 
flera åtgärder mot klagomålen, trots att frågor av denna art är ganska svårlösta, och då det:

ingalunda är afsikten att omöjliggöra pappersbrukets verksamhet utan endast att värja våra 
egna berättigade intressen.242

I maj 1906 skickar även drätselkammaren i Örebro en erinran till KB beträffande brukets 
förorenande verksamhet. Redan någon gång under 1903, eller möjligtvis i början av 1904, hade 
drätselkammaren ansökt vid Kungliga lantbruksstyrelsen (som ansvarade för ärenden rörande 
fisket fram till Fiskeristyrelsens tillkomst 1948), om en utredning kring huruvida avfallet från
bruket hade skadlig inverkan på fisket i Svartån och i Hjälmaren. Detta uppdrag vidarebefor-
drades då till dåvarande statens undervisare i fiskodling, sedermera fiskeriintendent Thorsten 
Ekman. I erinran till KB berättar kammaren hur den som fiskerättsägare i Svartån dessutom valt 
att anlita Ekman som sakkunnig, samt berättar att han efter två års utredning avgett ett utlåtande 
där det ”bestämt” framhålls att fisket kommer att ”lida svår och mycket svårbotlig skada” i hela 
Hjälmaren om bruket fortsätter att släppa ut lika stora mängder avfall som tidigare. I utlåtandet 
fastslår Ekman också hur den uppåtgående fisken skulle komma att minska i antal och hur det 
dessutom skulle bli svårt att fånga fisken på grund av att fiskeredskapen skulle komma att 
förstöras av avfallet.243

Härutöver informerar drätselkammaren KB att den i de fall bruket meddelat att det vidtagit 
förändringar i produktionen i syfte att förebygga eller minska olägenheterna, uppmanat Örebro 
kemiska station att undersöka avloppsvattnet och lämna analysbevis. Ett analysbevis finns bilagt 
kammarens skrivelse, i vilken det framgår att prover tagits på brukets avfallsvatten vid sju 
tillfällen mellan augusti 1903 och oktober 1905. Vidare framgår att proverna tagits ur avfalls-
vattnet från dels sliperiet, dels pappersmaskinerna och den kemiska massan, samt att proverna 
visat på en, om inte linjär, så trots allt ökande mängd slipmjöl och träfibrer i avloppsvattnet, 
trots att två massafångare (stoffänger) använts och samlat upp en ”hel del” träfiber och mjöl.
Föreståndaren för Örebro kemiska station, J. Widén, utgår från att den ökade mängden slipmjöl
och träfibrer beror på någon form av förändring i produktionen.244 Genom den företagshistoriska 

240 Bilaga till Mörner – KB 22/11 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
241 Mörner – KB 22/11 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
242 Ibid.
243 Drätselkammaren – KB 8/5 1906 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
244 Analysbevis från Örebro kemiska station till drätselkammaren daterat till den 26 oktober 1905 (Bilaga till Drät-
selkammaren – KB 8/5 1906, Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). Widén satt även med i hälso-
vårdsnämnden i Örebro stad.
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skildringen över Örebro Pappersbruks historia från 1951, vet vi att produktionen mycket riktigt 
också förändrades mellan 1904-1905, så till vida att produktionsmängden papper och papp 
ökade från 6 272 ton år 1904, till 6 900 ton år 1905, och mängden mekanisk och kemisk massa
från 5 420 ton år 1904 till 6 450 ton år 1905.245

De sakkunniga om vattenföroreningen 
Institutionen fiskeriintendent inrättades 1905 i syfte att verka för fiskets utveckling och fiske-
vård inom respektive intendentsdistrikt. För tjänsten krävdes högre akademisk utbildning i 
fiskeribiologiska ämnen.246 Thorsten Ekman, fiskeriintendent och drätselkammarens sakkunnige 
i Örebromålet, hade en doktorsgrad i zoologi från Uppsala universitet och publicerade flera 
arbeten om fiskevård och praktiskt fiske under åren kring sekelskiftet. Dessutom var han sekre-
terare i Svenska Fiskarförbundet under perioden 1907-35, samt redaktör för Svensk Fiskeritid-
skrift under perioden 1907-27.247

Ekman sammanställer ett första utlåtande till drätselkammaren i juli 1904, där han 
meddelar att han inte kunnat påträffa nämnvärda mängder ruttnande organiska fasta ämnen på
bottnen av Svartån, vare sig på djupare eller på grundare ställen, eller bland vass. Detta tror han 
emellertid beror på att den ovanligt långa och starka vårfloden samma år (1904) spolat rent 
vattendragen så att några större mängder avfall sedan inte hunnit samlas. Ekman menar också att 
det faktum att Örebro kemiska stations undersökningar (i juni 1904) visar på en tillräcklig 
syrgashalt i vattnet, dels beror på att det kalla vintervattnet syresatts väl vid fallen vid Örebro, 
dels beror på att avfallet inte hunnit ruttna i ån på vintern, utan först ute i sjön.

Det blefve därför, om säkra resultat skall kunna vinnas, nödvändigt att göra nya under-
sökningar och iakttagelser i februari-mars och möjligen i själfva islossningen, särskilt ute i 
själfva Hjelmaren.248

Ekman meddelar vidare att han finner det lägre djurlivet vara ringa i undersök-
ningsområdet, dock inte märkbart mindre än strax ovanför fabriken. Han poängterar också hur 
fiskare uppgett att det luktat mycket starkt ur Hjälmarens vatten på vintern 1903/04, speciellt vid 
islossningen; hur de dessutom uppgett att ryssjor nötts mycket fort och förstörts av bl.a. vatten-
svampbildningar (vilket Ekman för övrigt påpekar förekommer rikligt i fabrikens avfallsdiken);
samt hur de uppgett att flera fisksorter, bl.a. lake och abborre, givit dålig avkastning på våren 
1904.249 Han avslutar utlåtandet med att sammanfatta vad företaget dittills (juli 1904) uppgett 
om det vattenburna avfallet; att det så gott som uteslutande utgörs av trämjöl och träfiber från 
sliperiet och pappersmaskinerna, att företaget därför installerat en trämjölsuppfångare vid 
sliperiet (1904), att en till skall installeras om den första inte visar sig vara fullt effektiv, samt att 
en eller två likadana trämjölsuppfångare skall installeras vid pappersmaskinerna innan årets 
slut.250 Det är anmärkningsvärt att varken bruket eller Ekman ännu omnämnde den kemiska
massan i samband med det vattenburna avfallet. Kanske försökte bruket undvika ytterligare 
klagomål mot den kemiska massan, som ju redan var under hård kritik för de därmed relaterade 
luftburna utsläppen. Som nämnts ovan skulle emellertid tvättvattnet från den kemiska massan
komma att omnämnas i föroreningssammanhang i samband med att Örebro kemiska station 

245 Johansson och Eckerbom (1951).
246 Nationalencyklopedin.
247 Information hämtad från www.fiskeriverket.se den 1/5 2005.
248 Ekman – Drätselkammaren 21/7 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
249 Ibid.
250 Ibid.
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anlitas av drätselkammaren för provtagning under 1904-1905. Stationsföreståndare Widén
framhåller ju då hur tvättvattnet från just den kemiska massan innehåller mycket träfibrer och 
trämjöl, trots att bruket installerat en massafångare för detta vatten.251

När KB någon gång under senhösten 1905, som beslutande instans i Örebromålet kontak-
tade Lantbruksstyrelsen för ett utlåtande i frågan, förordnade Lantbruksstyrelsen dels handels-
kemist och ingenjör John Landin, innehavare av Kemiskt tekniska byrån i Stockholm, dels 
statens fiskeriingenjör Carl Schmidt, verksam vid AB Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm, att 
undersöka huruvida fiskevattnet nedanför bruket förorenades genom dess avloppsvatten.252 Spe-
ciellt Schmidt, som innehade den nyinrättade institutionen/befattningen fiskeriingenjör, skulle
under de kommande åren komma att anlitas som expert vid åtskilliga föroreningskonflikter 
(även om det kanske inte ännu hunnit bli så många).253

Schmidt och Landin anlände till Örebro på eftermiddagen fredagen den 8 december 1905 i 
syfte att göra en första provtagning. Ytterligare resor i samma syfte företogs av de båda i april, 
september och i november 1906. Sammanlagt tog Schmidt och Landin 54 vattenprover och 23 
håvnings-, botten- och skrapprover under dessa resor, allt till en sammanlagd kostnad för KB på 
omkring 1800 kr.254 En slutlig rapport skickas till KB på nyårsafton 1906. Här konstateras att 
Svartån utgör ”ett ganska orent vattendrag” redan ovanför staden, och att ån dessutom förorenas 
ytterligare under dess väg genom staden, framförallt genom stadens kloakledningar, men också 
genom ett garveri och en yllefabrik.255

Nedom staden är renhetsgraden sålunda ej så hög som man eljest genom vattnets själfrening
[…] kunnat vänta.256

I rapporten konstateras vidare att provtagningar visat på spår av träceller redan ovanför brukets 
vattenintag, men att dessa ”gifvetvis” ökat i hög grad nedanför bruket. Även mängden
uppslammade och lösta ämnen, liksom syreförbrukningen, har vid provtagningar visat sig vara
stor nedanför bruket. Längre ned efter ån har emellertid mängden visat sig minska igen, även 
beträffande träceller, vilket Schmidt och Landin menar tyder på att de till stor del sedimenterat.
Även vid provtagningar i Hemfjärden har träceller påträffats vid större vattenflöde, både vid 
Oset och i Segelrännan. I övrigt visar provtagningarna i Hemfjärden, i Norra Ess-sundet samt i 
Mellanfjärden, ”på helt naturliga förhållanden för att ett vattens produktion av fisk ej skall gå 
ned”, fortsätter Schmidt och Landin samtidigt som de konstaterar att ett prov i Norra Ess-sundet 
trots allt visat på en mycket stor mängd uppslammade oorganiska ämnen.257 Detta anser de

251 Ekman sammanställer ytterligare en skrivelse till drätselkammaren den 6 juli 1905, vilken finns bifogad
drätselkammarens skrivelse från den 8/5 1906. Denna skrivelse läses emellertid upp på det sammanträde i ärendet
som KB sammankallar till den 5 augusti 1905, och finns således återgivet i avsnittet om KB nedan.
252 1905 års ankomna brev 1:a bandet 31-74 1905 (Länsstyrelsens arkiv, Örebro).
253 Om Schmidts och Landins engagemang i föroreningskonflikter, se Lundgren (1974).
254 I rapporten berättas närmare om vattenproven att de togs från avloppsvatten inom fabriken, från Svartån, både
ovan och nedan bruket, samt från Hem- och Mellanfjärdarna. Hur samtliga prov underkastades kemisk analys med
hänsyn till halter av både uppslammade och lösta ämnen, såväl organiska (biologiska) som oorganiska. Dessutom
undersöktes vattnets syresättning i flertalet fall. Håvnings-, botten-, och skrapprov (det sistnämnda från vass och
sten) togs i Svartån samt i Hem- och Mellanfjärdarna. Dessa prov undersöktes mikroskopiskt. Mikroskopiska
undersökningar gjordes också på svampbildningar som återanns både i brukets avlopp och i dess vattenintag.
Dessutom undersöktes vattnets genomskinlighetsgrad på olika platser genom observation över hur djupt en
vitmålad skiva kunde skönjas (Schmidt och Landin – KB 31/12 1906, Drätselkammarens protokoll och handlingar
1907, Örebro stadsarkiv).
255 1905 års ankomna brev 1:a bandet 31-74 1905 (Länsstyrelsens arkiv, Örebro).
256 Schmidt och Landin – KB 31/12 1906 (Drätselkammarens protokoll och handlingar 1907, Örebro stadsarkiv).
257 Ibid.
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dock kan förklaras av att det muddrats där strax före provtagningen. Vad gäller syreförbruk-
ningen visar provtagningarna att den inte överstigit 20 mg per liter under sommaren, vilket 
Schmidt och Landin framhåller som en ”avsevärd” mängd även om den inte kan anses vara för 
hög för ett fiskevatten. 

Af det ovan anförda framgår att pappersbrukets affallsvatten tillför Svartån en afsevärd 
mängd föroreningar, men att dessa på grund af åvattnets själfrenande förmåga hittills endast 
obetydligt och vid större vattenflöde kunnat spåras i Hemfjärdens vestra del omkring segel-
rännan. Emellertid är det naturligen endast en tidsfråga när de sedimenterande ämnena
kunna komma att spridas vidare och menligt inverka på lekplatser samt bottnens flora och
fauna. De mera direkt oxiderbara ämnena komma såsom hittills att till största delen oskad-
liggöras i ån ofvan Oset, så länge mängden föroreningar från andra håll, såsom från Örebro 
stad, icke ökas.258

En sådan ökning tror emellertid Schmidt och Landin knappast går att undvika med tanke på 
Örebro stads utveckling. 

Även själva avloppssystemet, liksom vidtagna vattenvårdande åtgärder inom fabriken, 
redogörs för i rapporten. Om avloppsvattnet från bruket berättas exempelvis att det förs till ån 
genom två ledningar; där den ena utgörs av en öppen ränna, fortsatt av ett dike, från träsliperiet,
och den andra utgörs av en täckt trätrumma (tuben), från kokare och pappersmaskiner. I prov-
tagningar från de båda ledningarna har mängden uppslammade (huvudsakligen träfiber) och 
lösta ämnen (huvudsakligen extraktivämnen från trä, samt alkali- och kalksalter) varierat stort, 
vilket Schmidt och Landin påpekar är helt naturligt med hänsyn till fabrikationens karaktär. I 
avskummat prov från diket har vidare 62 % med eter utlösbar substans påträffats, varav 91 % 
utgjordes av mineralolja och 9 % av hartsartade ämnen. I ledningen från sliperiet har också 
svampbildningar påträffats, som visat sig lossna och följa med avloppsvattnet då de nått en viss 
storlek, och sedermera ruttnat i lugnare vatten. Vad beträffar vattenvårdande åtgärder vidtagna 
vid bruket vid tiden för rapportens sammanställning (december 1906), fastslås dessa av Schmidt
och Landin, utöver sodaåtervinning och några mindre försöksanordningar (bl.a. ett ”omvänt
sandfiltrum”), endast utgörs av träfiberfångare (stoffångare) bestående av roterande sildukar. 
Träfiberfångare av Füllners modell (av större modell) konstateras vidare visa de bästa resultaten. 

Schmidt och Landin ger därpå förslag till ytterligare vattenvårdande åtgärder (det föll på
den tekniskt utbildade fiskeriingenjören Schmidts lott, till skillnad från på fiskeriintendenternas,
att ge förslag på åtgärder), som de menar bör vidtas omgående, dock endast ”i den utsträckning 
det inom rimliga kostnadsgränser låter sig göras.”259 De mest effektiva reningsmetoderna, som
att indunsta (förånga) avloppsvattnet eller rena det biologiskt, fastslår de inte vara aktuella då de 
skulle bli allt för kostsamt och på så sätt äventyra företagets existens. I stället ger de förslag på, 
som de säger, ”billigare om ock ej så effektiva metoder”.260 Exempelvis föreslår de att 
fettämnena i avloppsvattnet (mineralolja, hartsämnen m.m.) avskiljs genom skumning, då de är 
ytterst beständiga och dessutom lägger sig som ett tunt skikt på vattenytan och hindrar 
syreabsorptionen. Skumningen föreslår de bör gå till så att avloppsvattnet får passera en grund 
bassäng där strömhastigheten inte är mer än 0.1 meter per sekund. De sedimenterbara ämnena
(huvudsakligen träfibrer) rekommenderar de vidare frånskiljs genom träfiberfångare, företrädes-
vis Füllners, samt genom filtrering och avsättningsbassänger. De påpekar att bruket redan nu 
försöker filtrera vattnet från sliperiet, men menar att filtret torde vara svårskött med tanke på hur
hastigt det slammar igen. Här understryker Schmidt och Landin vikten av ett fortsatt experimen-

258 Schmidt och Landin – KB 31/12 1906 (Drätselkammarens protokoll och handlingar 1907, Örebro stadsarkiv).
259 Ibid.
260 Ibid.
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terande innan beslut tas om en anläggning i stor skala. I fråga om avsättningsbassänger infor-
meras att professor Hofer i München genomfört försök med bassänger vid Aschaffenburg, och 
då lyckats frånskilja träfibrerna så långt som till en rest av 4 mg per liter, under förutsättning att 
avloppsvattnet fått stå alldeles stilla under 24 timmar. Om man genom försök kan uppnå ett 
tillräckligt effektivt resultat med en avsättningstid på bara 8 timmar, fortsätter Schmidt och
Landin, så skulle det vid bruket krävas 10 bassänger om 500 m3 rymd, till en kostnad av 50 000 
kronor. Dessa skulle successivt fyllas för att med jämna mellanrum åter tömmas genom flottör-
avlopp, under det att de avsatta fibrerna skulle tappas ur genom en bottenventil för att återföras
fabrikationen, fortsätter Schmidt och Landin. De lösta oxiderbara ämnena anser de vidare bör 
behandlas genom vattnets luftning, exempelvis genom droppfördelning i mindre torn av trärib-
bor. Även vattnet i tuben påpekar de kan oxideras, genom att luft pumpas in i avloppsvattnet. 
Avslutningsvis anser Schmidt och Landin att svampbildningarna i avloppen bör rensas bort 
innan de når en sådan storlek att de lossnar och följer med avloppsvattnet; vad mesan beträffar 
föreslår de att den, i stället för att lagras på hög utanför fabriken, avskiljs från diket genom
skyddsvägg så att inte kalkrester riskerar sköljas ut i avloppsdiket vid häftiga regn.261

Även om KB inte kan sägas ha beaktat luftföroreningsfrågan i särskilt hög grad innan 
beslut togs 1907 (se avsnitt 3.1), kan konstateras att åtminstone vattenföroreningsfrågan fick sig
en för perioden grundlig genomgång genom Schmidts och Landins insatser. Den nyinrättade 
fiskeriingenjören Schmidt var den enda i landet i sitt slag och speciellt hans medverkan torde ha
bidragit till att utredningen präglades av senaste teknik, både i fråga om provtagning och före-
slagna åtgärder.

Konungens befallningshavandes möte på slottet 
Som nämnts ovan (se avsnitt 3.1.1) utlyste KB som högsta statliga myndighet i länet, ett möte
på Örebro slott den 5 augusti 1905, för ägare/innehavare av fiskerätter i Hemfjärden, samt för i
staden intresserade personer (i Örebromålet). Omkring 25 personer kom att vara närvarande på 
mötet där endast vattenföroreningsfrågan kom att behandlas.262

Under mötet läser olika parter upp sina medhavda skrivelser. Exempelvis läser fiskeriin-
tendent Ekman upp ett till drätselkammaren adresserat utlåtande, som utlöser en het diskus-
sion.263 Utlåtandet var sammanställt en månad tidigare och sammanfattade de dittillsvarande 
klagomålen i fråga om fisket till tre riktningar: dels klagomålen om att fisken och kräftorna fått 
en smak av fotogen; dels klagomålen om att redskapen fiskar sämre och är mindre hållbara; 
samt dels klagomålen om att fiskens och kräftornas bestånd hotas på grund av avfallsämnena.
Vad angår klagomålen om att fisken och kräftorna fått en smak av fotogen, betraktar Ekman
dem som befogade med tanke på de stora mängder fotogen som används i fabrikationen. Han 
anser det vidare vara nödvändigt att förbjuda bruket att släppa ut sådana mängder fotogen att 
sjöns vatten luktar och smakar fotogen om bruket genom detta hindrar fiskerättsägare från att 
tillgodogöra sig sin fiskerätt. Angående klagomålen om att redskapen förstörs betraktar Ekman
även dessa som befogade, och han beskriver hur de träfibrer som avgår med fabrikens avlopps-
vatten sätter sig som tjocka beläggningar på redskapen och gör dem ”sämre” samt ”mindre
hållbara”. Angående klagomålen om att fiskens och kräftornas bestånd hotas på grund av 
avfallsämnena, anser sig Ekman inte kunna avgöra om mängden fotogen och övriga lösta
avfallsämnen som släpps ut från fabriken har någon inverkan på fiskens förekomst, eftersom han
inte känner till vattnets beskaffenhet från tiden före brukets tillkomst. Han tycker dock att 

261 Schmidt och Landin – KB 31/12 1906 (Drätselkammarens protokoll och handlingar 1907, Örebro stadsarkiv).
262 Protokoll från möte på landskansliet 5/8 1905 (Regeringsrättsakt 11/3 1911, Civildepartementet, RA).
263 Ekman – drätselkammaren 6/7 1905 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
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vattnets och bottnens utseende starkt talar för att vattnet i Hemfjärden förändrats av dessa ämnen
så att fisken inte längre, ”så gärna som förut”, går upp i Hemfjärden och i Svartån, samt så att 
kräftorna ”inte trivs så bra”. Vad som ännu mera skadar fisken, dess lekplatser och dess tillgång 
på föda menar Ekman är den stora mängd träfiber i olika former som släpps ut från fabriken och 
som ”samlas i massor” och ”blandas upp med vattensvampar” som lever på fibrerna.

Och är det min bestämda åsikt, att fisket i Hjälmaren, om Örebro Pappersbruk fortfar att 
utsläppa så stora mängder affall […], kommer att lida svår och mycket svårbotlig skada och 
detta ej endast hvad Svartån och Hemfjärden utan, och i mån af långvarigheten af miss-
förhållandet, äfven öfriga delar af Hjälmaren.264

Greve Mörner instämmer till fullo i Ekmans utlåtande, och gör gällande att fotogensmaken
varit borta under våren 1905 men återkommit i juli månad; att fångsten av fisk och kräftor inte 
kan avyttras om fiskarna inte ljuger om platsen där fisken fångats; att det finns tjocka belägg-
ningar på kräftorna av samma ämne som förstör redskapen; att det i Hemfjärden nu inte finns 
ens hälften så mycket kräftor som under föregående år. Mörner yrkar på att bruket lämnar
ersättning till fiskerättsinnehavare för den orsakade ekonomiska förlusten om en ändring inte 
kan åstadkommas.265

Efter Mörners uttalande följer en het diskussion mellan å ena sidan greve Mörner, greve
Kalling, lantmätare Davidsson och herr Kristoffersson, vilka alla bestämt menar att brukets 
utsläpp skadar fisket, och å andra sidan ryttmästare Bohnstedt, brukets styrelseordförande, samt
landshövding Nordström (KB). Under det att Nordström intar en till synes diplomatisk ställning
i frågan, menar Bohnstedt att Mörner överdriver i fråga om brukets vållande av försämrat fiske. 
Bohnstedt framhåller att det även finns andra orsaker till fiskets försämring och ger som
exempel Hjälmarens sänkning, vilken han menar bidragit till att vattnet blivit för grunt och
varmt om sommaren så att fisken söker sig till djupare vatten. Han nämner också rovfiske, den 
omfattande ångbåtstrafiken, samt utsläppen av avloppsvattnet från staden som alternativa 
förklaringar, utöver brukets utsläpp, till fiskets försämring.

Efter Bohnstedts inlägg säger sig landshövdingen vilja säga några ord, och sammanfattar
då hur det å ena sidan under mötet framhållits att vattnet försämrats på grund av pappersfiber 
och fotogen i Hem- och Mellanfjärdarna sedan brukets tillkomst, men att å andra sidan även 
flera förbättringar framhållits, bl.a. detta att filterapparater införts, och att fotogen inte längre 
används i fabrikationen. Landshövdingen berättar därpå hur han själv vid ett besök vid bruket 
för ”ett eller annat år sedan” såg ett ”tjockt och orent vatten” rinna från bruket genom ett dike 
till sjön. Vid ett nyligt besök vid bruket hade dock detta missförhållande visat sig vara avhjälpt, 
bl.a. genom att vattnet från sliperiet blivit i högst väsentlig grad renare genom filtreringsinrätt-
ningarna. I stället för fotogen, fortsätter landshövdingen, används dessutom nu ”fina spantrar” 
för att uppnå samma effekt som med fotogenet.266 Landshövdingen påpekar också hur det under 
mötet framkommit att fisket lika gärna kan ha skadats av kloakens orena vatten. Detta har 
exempelvis skett med vattnet i Hammarby sjö nära Stockholm, fortsätter landshövdingen och
berättar hur sjön blivit ”ytterligt försämrat” sedan stora kloaker från staden dragits dit så att 
fisken där ”dog i massor”.

Avslutningsvis påpekar landshövdingen att mötesdeltagarna huvudsakligen diskuterat
förhållandena som de var innan de nyss antydda förbättringarna införts, samt framhåller han en 
önskan om att mötesdeltagarna fortsättningsvis skall uttala sig om förhållandena efter det att

264 Ekman – drätselkammaren 6/7 1905 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
265 Protokoll från möte på landskansliet 5/8 1905 (Regeringsrättsakt 11/3 1911, Civildepartementet, RA).
266 Fotogenet kan eventuellt ha använts i syfte att skumma av massan.
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förbättringarna vidtagits, och diskutera om olägenheterna fortfarande förekommer i samma grad 
som förut.267

Under mötet på slottet läser dessutom disponent Åkerholm upp en skrivelse från bruket 
som genmäle till klagomålen, och han får två bilagor lagda till protokollet. I skrivelsen framhålls
att bruket åtminstone inte numera förorenar vattnet eller skadar fisket i Hjälmaren eftersom
vattnet från fabriken numera genomgår sådana reningsprocesser ”att det med säkerhet är 
betydligt renare och bättre än det som tillföres Hjälmaren från stadens kloaker.”268 I skrivelsen
anförs att fisket till och med blivit bättre i Hjälmaren sedan anläggningens tillkomst. Den ena 
bilagan utgörs av ett intyg från en f.d. rektor (Fernqvist) för Örebro tekniska elementarskola
(från juni 1905), om att bruket vidtagit åtgärder för att minska föroreningarna.269  Dessa utgörs 
enligt Fernqvist av bl.a. en lutavdunstningsugn (en av ugnarna i sodaåtervinningen), och han 
intygar att allt avloppsvatten från sliperiet numera till största delen renas från fiber och trämjöl
genom att ytterligare tre stycken vattenreningsapparater installerats i sliperiet. Fernquist intygar
dessutom att en fjärde vattenreningsapparat, värd 5 550 kr, väntas anlända till bruket inom några
dagar, vilken när den kommit igång kommer att få avloppsvattnet från pappersmaskinerna att 
”avgå i det närmaste rent.”270 Den andra bilagan som disponent Åkerholm får lagt till protokollet 
vid mötet på slottet den 5 augusti 1905, utgörs av ett intyg från flera fiskare i Svartån och 
Hjälmaren, om att fisket inte nämnvärt försämrats sedan brukets tillkoms, utan snarare för-
bättrats. Intyget utgörs av en sammanställning av svar på ett antal frågor som bruket ställt till 
fiskarna. Frågorna har helt och hållet formulerats efter de klagomål som riktats mot företaget i 
fråga om skador på fisket, och lyder:

1. Själfdö fisken såväl fastsittande i redskapen som uppflytande vid stranden nu mera än 
förut varit fallet? 
2. Är fiskens kött numera dåligt och illaluktande, fotogenaktigt, och är fisken numera svår-
såld och ibland osäljbar? 
3. Är Hemfjärden att anse som bästa lekplatsen i hela sjön Hjälmaren för fisken?

De svar som finns bifogat frågorna lyder sedan:

1. Nej! 
2. Visserligen har hörts någon anmärkning, att fisken strax på våren någon gång haft bi-
smak af tjära och dylikt, men torde orsaken därtill vara, att fisken efter infångandet får ligga 
i nytjärade båtar, då den snart tager bismak. Ej hava vi haft det minsta svårt att sälja fisken
hvarken före eller efter pappersbrukets tillkomst.
3. Fisken brukar lika gärna leka i Mellanfjärden och vissa vikar av stora Hjälmaren som i
Hemfjärden; dock synes oss som gädda och braxen under senare åren mera valdt Hemfjär-
den till lekplats, och således ej visat någon tillbakagång eller velat byta om lekplatser sedan
pappersbrukets tillkomst.271

Intyget är signerat av A. Andersson, C. Essén samt P. A. Lundberg och är daterat till den 30
januari 1905. Ytterligare tre kortare, inbördes i stort sett likalydande intyg om att fisket inte 
försämrats, är bifogade detta intyg.272

267 Protokoll från möte på landskansliet 5/8 1905 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
268 Ibid.
269 Protokoll från möte på landskansliet 5/8 1905, bilaga 1 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
270 Ibid.
271 Protokoll från möte på landskansliet 5/8 1905, bilaga 2 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
272 Ibid.

143



Bruket om vattenföroreningen 
Bruket svarar på Mörners m.fl. första skrivelse i juli 1904, och bestrider då att företaget skulle 
orsaka stanken från Hjälmaren. Man påpekar att det under perioder luktat ”mer eller mindre” illa 
av vattnet i Svartån och i Hem- och Mellanfjärden, ända sedan Hjälmaren sänktes. Dessutom 
framhåller man hur stadens kloakledningar bidrar med en ”vedervärdig” lukt där de mynnar ut i 
Svartån, en lukt som ”mycket väl kan föras ut i Hjelmaren.”273 I detta sammanhang hänvisar 
bruket till ett bilagt intyg från kaptenerna Ringvall och Källström, där det intygas att det luktade 
där stadens kloakledningar mynnar, långt innan brukets verksamhet startade.274

Några månader senare inkommer bruket med ytterligare en förklaring till Mörners m.fl.
klagomål. Denna skrivelse är relativt lång och innehåller flera bilagor. Här informeras att bruket 
redan då det anlades vidtog alla då kända försiktighetsmått för att förhindra förorening av vatten
och luft, samt att bruket då det anklagats för att orsaka olägenheter, först försökt ta reda på om
olägenheterna beror på bruket och därefter försökt finna åtgärder mot dem. För detta ändamål
har man bl.a. tillkallat Klas Sondén (se också avsnitt 3.1.1). Det berättas att Sondén uppmanats
att göra noggranna undersökningar i frågan samt att därefter ge förslag på åtgärder, men att 
undersökningarna emellertid ännu inte var avslutade.275 Bruket återkommer i praktiken aldrig
till några åtgärder föreslagna av Sondén, varken i skrivelser bundna till målet eller i styrelse-
protokoll. Det är dock rimligt att anta att Sondén föreslog de slamavsättningsbassänger som kom
att diskuteras vid styrelsemötet den 6 september året därpå (se nedan). Sondén var ju expert på 
vattenföroreningsfrågor och rekommenderade sannolikt oftast just slamavsättningsbassänger.

I skrivelsen från oktober 1904 understryker dessutom bruket återigen hur det framförallt är 
stadens kloaker och fabriker belägna ovanför bruket som släpper ut förruttnande ämnen i 
Svartån, och på så sätt orsakar lukten från Svartån, Hemfjärden och Mellanfjärden. Dessa ämnen
sprids till fjärdarna där de sätter sig på vass och därefter förs upp till vattenytan genom
”ångbåtars propellrar” och sprider ”elak lukt”, fortsätter bruket. Man vill dock inte längre helt 
förneka att det ”då och då” även från bruket släpps ut ämnen som orsakar lukt, även om ”den 
lukt, som sprides af vår fabrik ej i ringaste mån hälsofarlig utan för hälsan fullkomligt
oskadlig.”276 Trots att den lukt från Svartån som ”möjligtvis” kan härledas från bruket är
fullkomligt oskadlig för hälsan, och trots att Svartån är ett så pass stort vattendrag att ”det borde 
vara ett naturligt och fullt berättigat avlopp för en industris avfall”, informeras hur bruket redan 
nu vidtagit en del åtgärder i syfte att minska lukten från vattnet och i syfte att förhindra att 
främmande ämnen rinner ut i Svartån.277 Bruket hänvisar i detta sammanhang till ett intyg av 
f.d. rektor Fernqvist från hösten 1904 (Obs! ej det intyg som lästes upp på mötet på slottet
1905), där det bl.a. intygas att bruket i syfte att minska lukten i vattnet, beräknar ta i bruk 
ytterligare en avdunstnings- och sodaåtervinningsugn den 1 januari 1905, genom vilken den lut 
kommer att tillvaratas som annars skulle följa med avfallsvattnet. Dessutom intygas att bruket är
i färd med att konstruera en kondensationsanordning för kokargaserna, vilka i dagsläget bortgår 
med avfallsvattnet, men som genom anordningen kommer att återföras processen.
Avslutningsvis intygas att en vattenreningsapparat är i verksamhet i sliperiet som fungerar 
mycket tillfredställande i det att den samlar upp kvarvarande fiber och trämjöl ur sliperiets
avfallsvatten och lämnar ifrån sig ”i det allra närmaste klart vatten”, samt intygas att ytterligare
vattenreningsapparater för närvarande installeras vid pappersmaskinerna.278

273 Bruket – KB 22/7 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
274 Bilaga till Bruket – KB 22/7 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). 
275 Bruket – KB 24/10 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
276 Ibid.
277 Ibid.
278 Bilaga A till Bruket – KB 24/10 1904 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
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De grundläggande motiven bakom investeringarna i den ytterligare sodaåtervinningsugnen
och i kondensationsanordningen för kokargaserna, var med högsta sannolikhet driftsekonomiska
(kemikalie- och värmeåtervinning) och inte föroreningsrelaterade. Av ekonomiska skäl hade 
man återvunnit kemikalierna inom sulfatcellulosatillverkning i stort sett ända sedan metoden
introducerades. Likaså var det vanligt att i förvärmningssyfte låta avblåsa kokargaserna i lutci-
sternerna, eller i vatten som skulle användas för massans tvättning.279 För bruket var sannolikt 
syftet med kondenseringen av kokargaserna att låta förvärma vatten för massans tvättning.280

Bruket synes ha åberopat sodaåtervinningen även som en luftföroreningsrelaterad åtgärd (se
avsnitt 3.1). Gällande vattenreningsapparaten i sliperiet, lär det vara samma apparat som
omnämnts i tidigare skrivelser. Det är möjligt att även vattenreningsapparaterna (det installera-
des så småningom flera stycken), installerades i driftsekonomiskt syfte (fiberåtervinning), även 
om det inte är sannolikt. Utöver att det i brukets styrelseprotokoll inte finns något som tyder på 
att vattenreningsapparaterna motiverades av ekonomiska skäl, kan en samtida artikel i Svensk
Papperstidning dessutom belysa sannolikheten i att skälen inte var ekonomiska:

Bland teknici arbetande inom svenska trämasseindustrierna är den åsikten ganska allmänt
utbredd, att förlusten i mängden tillverkad vara, som uppstår genom att låta de förbrukade 
utspädningsvattnen utan vidare bortrinna, är försvinnande liten.281

Utifrån Schmidts och Landins rapport från december 1906, liksom från Örebro kemiska stations 
analysbevis från oktober 1905 och fiskeriintendent Ekmans första utlåtande, kan vi vidare fastslå 
att de så kallade vattenreningsapparaterna sannolikt utgjordes av någon form av träfiberfångare
(omnämns också stoffångare/stoffänger, trämjölsuppfångare och massafångare). Schmidts och 
Landins rapport visar också att åtminstone en av träfiberfångarna var av modell Füllner, vilket 
annonser i Svensk Papperstidning från de aktuella åren förtäljer att AB G. Hartmanns maskin-
affär i Stockholm var återförsäljare av. Hermann Finckh i Reutlingen annonserar i samma
tidning under åren 1902-1905, om specialtillverkade massafångare med roterande uttagningscy-
lindrar. Ragnar Flodquist, Stockholm, annonserar i december 1904 att han levererar stoffångare, 
och i ett par nummer under 1906 annonserar AB Karlstads mekaniska verkstad om den billiga 
och ekonomiska ”massafångaren effektiv”. I fråga om vattenreningsapparater fanns således 
tillämpbar teknik tillgänglig på marknaden.

Skrivelsen från oktober 1904 avslutas med en förfrågan om ett sex månader långt anstånd 
för att se verkan av de åtgärder som vidtagits/skall vidtas. Här hänvisar bruket också till fiskeri-
intendent Ekmans första utlåtande, där han föreslår att man skall avvakta vattendragets isbelägg-
ning och nästkommande års islossning för att närmare kunna utreda i vad mån lukten i vattnet 
härleder sig från fabriken. ”Häri har ingenjören Klas Sondén instämt”, fortsätter bruket och häv-
dar samtidigt att ”både han [Sondén] och Ekman […] redan nu enstämmigt förklarat att de nu i 
vattnet varande föroreningar, som kunna härleda sig från vår fabrik, ej äro menliga för fis-
ken.”282

Det sex månader långa anståndet synes ha bifallits eftersom bruket varken verkar ha
erhållit eller sammanställt någon skrivelse i ärendet under det nästkommande halvåret, dvs.
under våren 1905. Under sommaren 1905 åläggs emellertid bruket av KB att inkomma med
förklaringar till de nya skrivelser som hunnit inkomma. Exempelvis uppmanas bruket svara på

279 Cedergren (1910).
280 En rapport från Peter Klason tyder på detta (se Klason 31/7 1907, Örebro stadsfullmäktige protokoll och hand-
lingar 1910, Serie A. Nr 116, Örebro stadsarkiv, Örebro).
281 Carlsson (1910).
282 Ibid.
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fiskeriintendent Ekmans skrivelse från juni 1905, där han å det bestämdaste bestrider de yttran-
den som bruket tillskrivit honom beträffande de föroreningar som finns i vattendragen kring 
fabriken och som kan härledas från desamma, dvs. att de inte skulle vara skadliga för fisken och 
att han skulle ha yttrat detta enstämmigt med ingenjör Klas Sondén.283 Brukets förklaring till
denna skrivelse går i korthet ut på att man för närvarande inte ser någon anledning till att bemöta
den eftersom KB vid ärendets avgörande med all sannolikhet ändå kommer att fästa allt avse-
ende vid vad Ekman sagt, eller inte sagt, varför det inte finns någon anledning att gå närmare in
på brukets tolkning av skrivelsen.284

I juni 1906 svarar bruket på drätselkammarens första skrivelse, där kammaren med
hänvisning till utlåtandet av Ekman bl.a. anfört att fisket hotas i hela Hjälmaren om bruket
fortsätter att släppa ut lika stora mängder avfall som tidigare. På detta svarar bruket att; ”vi vill 
[…] redan nu meddela att det utan tvifvel blir oss omöjligt att upphöra med utsläppandet af vårt 
afloppsvatten[.]”285 Bruket passar också på att informera om att man förutom att använda sig av 
tidigare införskaffade vattenreningsapparater, även under det senaste året försökt att filtrera av-
fallsvattnet från sliperiet (detta torde vara det ”omvända sandfiltrum” som Schmidt och Landin
nämner i sin rapport), liksom att rena det genom viraduk (den ändlösa duken på en pappers-
maskin).286

Av brukets styrelsemötesprotokoll från samma månad (juni 1906) framgår att bruket nu tar 
föroreningskritiken på största allvar. Exempelvis ges de punkter som behandlar konflikten stor 
plats i protokollet, samt informeras att: 

Styrelsen […] uppdrog […] åt verkställande direktören att utan uppskof fortsätta de påbör-
jade försöken att genom fiberupptagningsapparater och silnings- eller filtreringsanordningar 
få afloppsvattnet renadt, så att anledningen till klagomålen kunde bortfalla eller i möjligaste
mån minskas.”287

Vid en genomgång av tidigare styrelsemötesprotokoll framgår att föroreningsfrågan behandlades 
vid åtminstone ett tidigare tillfälle, nämligen i samband med att frågan om slamavsättnings-
bassänger diskuterades vid ett styrelsemöte i början av september 1905. Genom protokollet från 
detta möte finner vi att:

[s]om det syntes Styrelsen vara nödvändigt att åtgärder ytterligare företogs för renande af
det från pappersbruket afgående vattnet, beslöts att med godkännande af disponentens dä-
rom väckta förslag anlägga slamafsättningsbassiner utanför fabriken och att därvid använda 
biträde af den på detta område sakkunnige ingeniören Lagergren. Kostnaden beräknas till
4000 kr.288

Mest troligt uppfördes dock aldrig några slamavsättningsbassänger med Lagergrens hjälp. 
Brukets svar på Schmidts och Landins rapport (se nedan) tyder på att företaget efter närmare
kostnadsberäkning för slamavsättningsbassänger/avsättningsbassänger, funnit att den beräknade 
kostnaden på 4 000 kronor varit långt ifrån tillräcklig, varför projektet aldrig påbörjats.289

Förutom den höga kostnaden för själva bassängerna, uppges bruket då också ha svårigheter med

283 Ekman – KB 12/6 1905 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
284 Bruket – KB 13/11 1905 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
285 Bruket – KB 11/6 1906 (Regeringsrättsakt 7/11 1911, Civildepartementet, RA).
286 Ibid.
287 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 29/6 1906 (Samhall Dala, Falun).
288 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 6/9 1905, 5 § (Samhall Dala, Falun).
289 Först efter Regeringsrättens utslag byggde bruket avsättningsbassänger.
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att anskaffa tillräckligt med mark för bassängerna, vilket används som ett argument mot att 
uppföra dem. Antagligen var det Klas Sondén som redan 1904 var först med förslaget att bygga 
avsättningsbassänger. Trots att det aldrig byggdes några avsättningsbassänger 1905, är det 
anmärkningsvärt att bruket trots allt synes ha haft för avsikt att göra det (beslut togs i styrelsen), 
fastän åtgärden då ännu aldrig föreslagits av de klagande eller deras sakkunniga.

I februari 1907 svarar bruket på Schmidts och Landins rapport och konstaterar inlednings-
vis att man med tanke på de ”mer omfattande, långvariga och vetenskapliga undersökningar” 
som Schmidt och Landin bedrivit i jämförelse med tidigare sakkunnig-utlåtanden i målet, inte 
längre anser att några andra utlåtanden än Schmidts och Landins ”förtjäna något vidare 
afseende.”290 Vad angår Schmidts och Landins resultat poängterar bruket att de visar på att 
vattenförhållandena i Svartån är dåliga redan ovanför pappersbruket:

hvarför, om de visa sig dåliga äfven nedanför pappersbruket, sådant ingalunda enbart kan
tillskrifvas pappersbrukets verksamhet.291

Det påpekas också att undersökningen visar att de föroreningar som brukets avfallsvatten 
trots allt tillför Svartån, dittills i mycket liten omfattning kunnat spåras, och då endast i 
Hemfjärdens västra del. Dessutom påpekas hur Schmidt och Landin fastslår att föroreningens 
ringa spridning innebär att det saknas skälig anledning att ålägga bruket att vidta särskilda
åtgärder för renandet av avfallsvattnet. Detta att Schmidt och Landin framhåller att det
emellertid endast är en tidsfråga innan föroreningarna från bruket kommer att skada ”lekplatser 
samt bottnens flora och fauna”, kan enligt bruket inte på lagligt sätt motivera KB att ålägga
bruket åtgärder nu, eftersom Schmidt och Landin ”ej angifvit någon tidpunkt [.]”292 Bruket vill 
trots allt förbinda sig till att utföra en del av de anordningar som Schmidt och Landin föreslår: 

för att därigenom visa vår goda vilja att i allt, som är förenligt med ekonomiskt rimliga upp-
offringar, undanrödja hvarje anledning till klagomål öfver bolagets verksamhet.293

Innan bruket kommenterar Schmidts och Landins förslag på åtgärder närmare, påpekas att 
de åtgärder i form av sakkunnigutlåtanden, anläggningar, utredningar och försök, som bruket
redan vidtagit i syfte att förhindra olägenheterna, redan kostat omkring 15 000 kronor och alltså 
”ej äro vare sig så obetydliga eller så föga kostsamma som besiktningsmännen synas hafva anta-
git[.]”.294 Därpå informerar bruket att man dels är villigt att uppföra den föreslagna skydds-
väggen mot avfallsdiket, och dels anlägga en bassäng ”för frånskiljandet av fettartade äm-
nen[.]”295 Övriga åtgärder som Schmidt och Landin rekomenderar, som exempelvis anläggandet 
av avsättningsbassänger för avskiljandet av sedimenterbara ämnen, anser emellertid bruket 
skulle vara alltför kostsamma. Dessutom anser de sig inte ha utrymme för en sådan anläggning 
”och det torde inte vara möjligt att för rimliga kostnader anskaffa den mark som en sådan an-

290 Bruket – KB 16/2 1907 (Regeringsrättsakt 7/11 1911, Civildepartementet, RA).
291 Ibid.
292 Ibid.
293 Ibid.
294 Uppgiften på 15 000 kronor stärker slutsatsen att bruket tidigare bara ville ge sken av att investeringar gjorts i ny
indunstnings- och sodaåtervinningsugn med huvudsakligt motiv att minska olägenheterna. 15 000 kr räcker med all
sannolikhet inte till att både anlita sakkunniga, göra utredningar och försök, samt till att installera anläggningar, om
indunstnings- och sodaåtervinningsugnen är inräknad här, speciellt inte med tanke på att vi blivit upplysta om att
bruket lade ned ca 5 550 kr på en vattenreningsapparat (Bruket – KB 16/2 1907, Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civil-
departementet, RA).
295 Bruket – KB 16/2 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
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läggning kräfver”, fortsätter bruket, som dessutom är av den uppfattningen att ”vårt klimat med
all säkerhet [skulle] lägga hinder i vägen för att använda dylika bassänger under vintern[.]”296

Bruket förbinder sig emellertid att fortsätta pågående försök med avskiljandet av sedimenterbara
ämnen genom filtrering och träfiberfångare, samt att ägna uppmärksamhet åt teknikutvecklingen
på området. Dessutom berättas att man har för avsikt att göra försök med anordningar för vatt-
nets luftning genom ”droppfördelning i mindre torn af träribbor” i syfte att ”aflägsna anled-
ningar till klagomål.”297 Vad beträffar svampbildningarna i avloppen meddelas att bruket redan 
nu vidtar ”en sådan rensning som besiktningsmännen anse lämplig”.298

Konungens befallningshavandes utslag i vattenföroreningsfrågan den 12 april 1907 
I KB:s utslag anförs beträffande föroreningen av Svartån och Hjälmaren att eftersom Schmidt
och Landin visat att Svartån är ett orent vattendrag redan ovanför bruket, samt eftersom
föroreningarna endast kan spåras i Hemfjärdens västra del i ”obetydlig” mängd vid ”större 
vattenflöden”, kan för närvarande inte sådana föroreningar anses orsakas av bruket på sätt som
motiverar föreskrivandet av särskilda åtgärder för ytterligare renande av avfallsvattnet. Bruket 
föreskrivs dock dels att uppföra en skyddsvägg mot bolagets avloppsdike, dels att i möjligaste
mån avskilja fettämnen ur avfallsvattnet genom att leda det i en av Schmidt och Landin 
rekommenderad grund bassäng, samt dels att rensa bort svampbildningar i avloppen vid behov. 
De argument som uppges i utslaget beträffande åtgärderna utgörs dels av Schmidts och Landins 
uttalande kring hur det bara är en tidsfråga innan brukets föroreningar kommer att inverka 
menligt på fiskens lekplatser och bottnens flora och fauna i Hemfjärden, dels av att föroreningen 
i huvudsak kan förebyggas med Schmidts och Landins föreslagna åtgärder, samt dels av att 
bruket gjort vissa medgivanden. Enligt utslaget skall åtgärderna vara utförda och anmälda till
KB för besiktning inom tre månader. Dessutom förskrivs bruket att hålla åtgärderna i verksam-
het ”såvidt inte störningar i fabriksdriften eller andra omständigheter göra sådant omöjligt”.299

Vad angår Schmidts och Landins övriga åtgärdsförslag, såsom avsättningsbassänger och torn av 
träribbor, anförs det i utslaget att det för närvarande inte föreligger sådan utredning som
berättigar KB att föreskriva bruket sådana åtgärder. Bruket föreskrivs däremot inkomma med en
rapport om pågående och framtida experimenterande i vattnets luftning, samt i tillvaratagandet 
av träfiber genom filtrering och träfiberfångare.300

Ur de klagandes perspektiv var utslaget tandlöst, inte minst genom att det inte ålade bruket 
en enda åtgärd mot de luftburna utsläppen (se avsnitt 3.1). Dessutom ålades bruket i fråga om de 
vattenburna utsläppen, att endast uppföra en skyddsvägg, en grund bassäng, samt att rensa bort 
svampbildningar. Med tanke på att Schmidt och Landin anfört att de bara föreslog ”billigare om 
ock ej så effektiva metoder”,301 och med tanke på att KB bara föreskrev de billigaste/enklaste av
dessa metoder, samt dessutom åtgärder som bruket i stort sett redan förbundit sig göra (se 
brukets skrivelse från februari 1907), måste utslaget betraktas som en tämligen tam hantering
från KB:s sida av vattenföroreningsproblemet. Att bruket överhuvudtaget ådömdes åtgärder mot
vattenföroreningen förklaras sannolikt ytterst av att klagomålen om vattenföroreningen trots allt 
erhöll någorlunda stöd i samtida lagstiftning, dvs. framförallt i 1880 års vattenrättsförordning.

Målet fick dock inte sin avslutning här. Besvär inkom ganska snabbt från både Mörner, 
hälsovårdsnämnden och drätselkammaren, och flyttades därför upp i Regeringsrätten. 

296 Bruket – KB 16/2 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
297 Ibid.
298 Ibid.
299 KB:s utslag 11/4 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). 
300 Ibid.
301 Ibid.
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En sammanfattning 
Utöver den hälsovådliga lukten kan vi nu konstatera att ett andra huvudmotiv för de klagande i 
Örebrokonflikten utgjordes av föroreningen av vattnet i Svartån och Hjälmaren, och det därmed
hotade fisket. Motiven, liksom vem som klagade, präglades i mycket hög grad av rådande 
miljölagstiftning. Således var det fiskerättsägare och ägare av strandtomter som framförallt med
hänvisning till 1880 års vattenrättsförordning klagade över försämrat fiske. Även om Mörner
m.fl. även klagade över röken/lukten, framhölls i detta tidiga skede av konflikten skadan på 
fisket som det allvarligaste problemet. Med intyg från fiskare ville man visa hur inte bara 
fiskebeståndet minskat, utan även hur fiskens och kräftornas kött försämrats, samt hur fiske-
redskapen blivit dåliga. Fiskets betydelse, inte bara för regionen, utan för hela landet, framfördes 
också som argument för att tillskriva bruket åtgärder. Mörner m.fl. framförde inga förslag på 
åtgärder, men föreslog att dels Peter Klason, och dels den snart inrättade fiskeriingenjörs-
institutionen skulle höras i frågan.

Drätselkammaren klagade, som ägare till fiskerätten i Svartån, enbart över brukets 
vattenburna avfall och dess skada på fisket. Tidigt tog kammaren kontakt med högsta statliga 
myndighet för fiskefrågor för att finna en sakkunnig. Som en följd av detta anlitades fiskeri-
intendent Ekman. Ekman var till en början ganska försiktig i sin bedömning. Snart hävdade han 
emellertid att fisket i hela Hjälmaren hotades om bruket fortsatte att släppa ut stora mängder
avfall, och menade han att det torde bli nödvändigt att förbjuda bruket att göra det om det 
hindrade fiskerättsägare från att tillgodogöra sig sin fiskerätt. Liksom Mörner m.fl. betonade
Ekman också hur fiskeredskapen förstördes. Utöver Ekman engagerades Örebro kemiska station 
av drätselkammaren i syfte att visa hur utsläppsmängden ökat under perioden 1903-1905. Sam-
mantaget kan konstateras att drätselkammaren inte gav några förslag på åtgärder, samt gick den 
längre än Mörner m.fl. i sina krav. Om bruket inte ålades att helt och hållet rena avfallsvattnet
ansåg kammaren att det helt skulle förbjudas släppa ut något avfall.

Om den experthjälp som engagerades av de klagande i denna fas i konflikten kan kon-
stateras att den framförallt anlitades i syfte att stärka de klagandes argument, och inte så mycket
i syfte att ge förslag på åtgärder. Hur lyckades då de sakkunniga med detta? Mörner m.fl.
hänvisade till intyg av fiskare och fiskerättsägare i trakten, vilka inte kan antas ha uppburit 
speciellt stort anseende, speciellt inte som huvudintyget lämnades av Mörners egen fiskare och 
därför torde ha betraktats som partiskt. Drätselkammaren anlitade den nyinrättade fiskeri-
intendenten Ekman för expertutlåtande. Huruvida Ekmans utlåtanden av samtiden tillskrevs
något större anseende eller ej, är svårt att bedöma. Även om fiskeriintendenterna så småningom
skulle komma att bli den grupp av tjänstemän i Sverige som troligtvis hade bäst kunskaper om 
föroreningssituationen i början av 1900-talet, kan det antas att de ännu inte hunnit förvärva det 
anseende som de senare skulle komma att erhålla. Värt att notera är också att Ekman bl.a. 
hänvisade till uttalanden av fiskare i sina utlåtanden, vilket eventuellt kan ha minskat anseendet 
på hans ”expertutlåtanden”.

Även bruket hänvisade till intyg av fiskare, utöver att man engagerade Peter Klason även i 
vattenföroreningsfrågan. Bruket var för övrigt anmärkningsvärt positivt gentemot utlåtandet av 
KB:s sakkunniga, Schmidt och Landin. Sannolikt räknade bruket med att åläggas åtgärder mot
vattenföroreningen, vilket torde ha utgjort incitament till att förekomma i stället för att före-
kommas i fråga om Schmidts och Landins åtgärder. Flera av deras förslag var dessutom både
enkla och billiga och skulle således inte innebära någon större uppoffring för bruket. Ytterligare
en förklaring till att bruket valde att välkomna Schmidts och Landins utlåtande torde kunna ut-
göras av vissa av deras uttalanden, exempelvis detta om att Svartån var förorenad redan ovanför 
bruket.
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Bruket var emellertid inte lika godkännande i fråga om de klagandes experthjälp. Exem-
pelvis undergrävdes Ekmans utlåtande i dolda ordalag när bruket, i dess kommentarer till 
Schmidts och Landins utlåtande, framhöll hur tidigare utlåtanden om vattnets förorening (dvs. 
framförallt Ekmans) inte längre skulle räknas eftersom de inte byggde på lika omfattande,
långvariga och vetenskapligt gjorda undersökningar. Utöver att bruket kritiserade de klagandes
experthjälp, vilket i sig inte var anmärkningsvärt, kan det vara värt att notera det tekniska 
övertag som bruket hade i konflikten. Övertaget speglas bl.a. i det att bruket som åtgärd mot
minskad vattenförorening kan åberopa sodaåtervinningen, utan att någon ens påpekar att detta 
förfarande framförallt, och i högsta grad, är ekonomiskt motiverat. Ett sätt för de klagande att 
bemöta detta tekniska underläge, och att således höja oddsen för att åtgärder skulle åläggas 
företaget, var att anlita sakkunniga som bl.a. kunde hjälpa dem att framföra för sammanhanget
vettiga åtgärder.

Sannolikt vidtog bruket mycket tidigt åtgärder till följd av opinionen. Exempelvis in-
stallerade bruket en fiberfångare redan i februari 1904, samt upphörde man tidigt med fotogen i 
tillverkningen. Genom att den industriella och kommunala föroreningen av vattendragen redan 
under 1890-talet av flera börjat upplevas som ett problem, hade, utöver fiberfångare, även 
sedimenteringsbassänger hunnit utvecklats och blivit tillgängliga som färdiga tekniska
lösningar. Även om bruket måhända inte kände till avsättningsbassänger sedan tidigare, kan vi
vidare anta att bruket blev varse om dem i samband med att man engagerade Klas Sondén 1904.

Det faktum att bruket redan mycket tidigt installerade en träfiberfångare samt dessutom 
tog beslutet att bygga slamavsättningsbassänger (åtminstone så länge de kostade 4000 kr), tyder 
på att bruket hyste ambitionen att lösa föroreningsproblemen och inte att söka föra dem i 
skymundan av exempelvis ekonomiska skäl. Att kostnaden naturligtvis fortfarande vägdes in i 
valen blir emellertid inte minst tydligt i fråga om slamavsättningsbassängerna, vilka bruket så 
småningom kom att avstå ifrån på grund av den för höga kostnaden. Anmärkningsvärt är att 
även andra aktörer i konflikten, framförallt Schmidt och Landin samt Mörner m.fl., lade in en
kostnadsberäkning i kraven. 

3.2.2 Lugnet före stormen (1907-1909)

De klagande om vattenföroreningen 
Bara en vecka efter KB:s utslag skickar Mörner, denna gång ensam, en kortare besvärsskrivelse
till Civildepartementet där han anhåller om att längre fram få inkomma med en utveckling av 
besvären.302 Två månader senare skickar han en fullständig besvärsskrivelse där han beträffande 
de vattenburna utsläppen och dessas inverkan på fisket, tvärtemot vad Schmidt och Landin 
anfört, påpekar att fiskare och strandbor intygar att vattnet och sjöbottnen öster om Myrö och 
Hjälmarsberg i allmänhet inte uppvisat normala förhållanden sedan pappersbrukets tillkomst,
och att avsevärd skada visat sig ända sedan 1903.303 Mörner menar att fiskare dessutom intygat 
att även om skadan på fisket visserligen minskat något under den senaste tiden, har skadan på 
kräftbeståndet fortsatt med följden att tillgången på kräftor minskats till en fjärdedel av det
ursprungliga beståndet. Mörner betvivlar att kräftrommen numera överhuvudtaget kan fortleva i 
denna del av Hjälmaren och efterfrågar undersökningar i syfte att fastställa om så är fallet. Han 
påpekar också att Schmidt och Landin framhållit att det bara är en tidsfråga innan det kommer
att bli än värre ställt med området när de sedimenterande ämnena sprids vidare och inverkar på 
lekplatser samt på bottnens flora och fauna. Att mängden föroreningar från andra håll, såsom
från Örebro stad, inte skulle ökas, vilket Schmidt och Landin framhållit som ett krav för att 

302 Mörner – KB 20/4 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
303 Ibid.
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området inte skall försämras, betraktar Mörner som en orimlighet mot bakgrund av den snabba 
utveckling som Örebro stad upplever. Detta borde ha motiverat KB ”att redan nu vidtaga nödiga 
försiktighetsmått så att icke skadan blir ohjälplig”,304 fortsätter Mörner, som konstaterar att KB i 
stället inte krävt mer av bruket än vad det självt medgivit.305

Utöver att kritisera KB:s utslag hänvisar Mörner till de tyska koncessionsvillkoren (se 
också avsnitt 3.1.2) innehållandes föreskrifter både för rening av vattenburet och luftburet avfall. 
Huruvida de tyska föreskrifterna är lämpliga för bruket eller ej menar Mörner att KTH borde 
kunna avgöra, varpå han yrkar att bruket skall åläggas verkställa alla Schmidts och Landins 
åtgärder, eller andra åtgärder som sakkunniga myndigheter kan finna påkallade.306 Detta var den 
sista skrivelsen Mörner skrev i ärendet.

Även drätselkammaren sammanställer en besvärsskrivelse några månader efter KB:s
utslag, där det med hänvisning till Ekman, Schmidt och Landin påpekas att fisket hotas i hela 
Hjälmaren, samt uppges det bara vara en tidsfråga innan åvattnets självrenande förmåga upphör 
och fiskarnas lekplatser samt bottnens flora och fauna förstörs av fabrikens avfall. Kammaren
framhåller de ådömda åtgärderna som otillräckliga, och hänvisar i detta sammanhang till ett nytt
utlåtande av Ekman av den 30/5 1907 som finns bifogat skrivelsen, där Ekman anför att kost-
naden för åtgärder mot fiskets förstöring inte får användas som argument mot att de genomförs: 

Om en fabrik anlägges så utan eftertanke, att den själf sätter sin existens på spel, så är det 
dess egen sak, detta bör icke få inverka på annans sätt, som bör få vara oberoende af andras 
felaktiga spekulationer.307

Liksom Mörner hänvisar drätselkammaren dessutom till de tyska koncessionsvillkoren, samt
konstaterar kammaren att de åtgärder som tyska myndigheter föreskriver tyska sulfit- och 
sulfatfabriker till skydd för fisket är ”af vida mera kostsam art” än de som Schmidt och Landin 
föreslagit. Drätselkammaren avslutar skrivelsen med att anhålla om att Regeringsrätten skall 
ålägga bruket att utföra samtliga Schmidts och Landins åtgärder ”inom viss kort tid”, eller att 
ärendet annars återförs till KB för förnyad handläggning.308

Ett halvår senare sammanställer drätselkammaren en sista skrivelse i ärendet. Ärendet kom
därefter att drivas av stadsfullmäktige i staden. På frågan om i vilken grad föroreningarna i
Svartån beror på stadens kloaker, på fabriker ovanför staden, respektive på bruket, stödjer sig 
kammaren här på Ekmans utlåtande beträffande sedimentering:

enär […] [kloakerna] väl i allmänhet icke innehålla sedimenterade ämnen, [kunna] de på 
grund af åvattnets själfrenande förmåga icke […] anses vara af mera allvarlig beskaffen-
het[.]309

Vad angår andra fabrikers eventuella bidrag till föroreningen, synes det enligt kammaren
”vara af så obetydlig art att det knappast kan tillmätas någon betydelse”.310 Kammaren påpekar 
dock att den kommer att göra ”framställning” även beträffande andra fabrikers eventuella 
förorening, om den skulle visa sig få betydelse.311 Att föroreningen från bruket är av allvarligare 

304 Mörner – KB 20/4 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
305 Mörner – KB 16/6 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
306 Ibid.
307 Ekman – drätselkammaren 30/5 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
308 Drätselkammaren – KB 10/6 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). 
309 Drätselkammaren – Civildepartementet 1/2 1908 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). 
310 Ibid.
311 Ibid.
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karaktär menar den bevisas av att skadan på fisket märkts först efter brukets uppstartande. 
Drätselkammaren kommenterar därpå olika uttalanden gjorda av bruket och KB, både från tiden 
före och efter KB:s utslag, bl.a. detta att cellulosaindustrin skulle vara en så stor exportindustri
för Sverige att olägenheten från industrin ”måste tålas”. Kammaren påpekar att omsorgen om 
industrin inte får drivas så långt ”att andras berättigade intresse på lefvebröd därigenom åsido-
sättes”.312 I detta sammanhang hänvisas till de förlorade fiskeinkomster som klagomål från olika
delar av Hjälmaren tyder på. Att skylla dessa klagomål på rovfiske samt på fiskearrendatorers 
jakt på billiga arrendekontrakt, vilket KB gör (se nedan), är enligt kammaren att lägga skulden 
på fel part. Brukets invändning mot att bygga avsättningsbassänger därför att det svenska 
klimatet skulle utgöra ett hinder, framhålls därpå som ett försök att dölja den verkliga
invändningen, dvs. att man anser det kosta för mycket. Kammaren poängterar här hur Schmidt
och Landin uppgett att de bara angivit förslag som faller inom rimliga kostnadsgränser. Att 
bruket, som det självt hävdar, redan skulle ha uppfört en hel del dyrbara anläggningar för att 
minska olägenheterna, menar drätselkammaren knappast kan anses vara fallet eftersom
åtgärderna inte vidtagits förrän efter tvång i en eller annan form. Skrivelsen avslutas med en 
hemställan om att bruket skall åläggas bygga avsättningsbassänger och träribbstorn eller
genomföra andra lika effektiva åtgärder.313

De sakkunniga om vattenföroreningen 
I ovan nämnda utlåtande av Ekman av den 30/5 1907, kommenteras det undersökningsför-
farande som föregått Schmidts och Landins fem månader gamla rapport. Exempelvis påpekar
Ekman att det saknas uppgifter om vilka slag av alkali- och kalksalter samt andra lösta 
avfallsämnen som finns i brukets avfallsvatten, uppgifter som han menar borde ha förekommit i 
en kemisk undersökning. Ekman poängterar dessutom att undersökningen saknar en kvantitativ 
beräkning av mängden träfiber och träceller som under normala förhållanden släpps ut från
bruket. Vad angår resultaten i rapporten, bl.a. detta att träcellerna till stor del sedimenterat vid
Oset, påpekar Ekman att sedimenteringen förr eller senare antingen ”frias ut” i Hemfjärden och 
förgiftar densamma, eller ruttnar i bankar och ”förpestar” vattnet. Vattnets självrenande förmåga
skulle för övrigt enligt Ekman högst sannolikt ha klarat stadens föroreningar om inte 
pappersbrukets föroreningar tillkommit:

det [är] väl knappast […] troligt, att åvattnet kan genom själfrening befria sig från träceller.
Dessa äro nog alltför långsamt upplösbara.314

Därpå kommenterar Ekman brukets uttalande om att tidigare sakkunnigutlåtanden inte 
förtjänar ytterligare uppmärksamhet efter Schmidts och Landins utlåtande, eftersom dessa inte 
skulle vara grundade på lika ”omfattande”, ”långvariga” och ”vetenskapligt gjorda” undersök-
ningar. Om detta säger Ekman att det faktum att bruket i sin skrivelse från den 24 oktober 1904 
uppgett osanningar om vad han själv sagt, tyder på att det inte borde fästas någon större vikt vid 
vad bruket uppger sig anse om tidigare motparters (dvs. framförallt Ekmans) utlåtanden i frågan. 
Ekman menar dessutom att hans utlåtande inte skiljer sig särskilt mycket från Schmidts och 
Landins utlåtande. Att endast han (Ekman) funnit vattnet lukta och smaka fotogen menar han 
torde bero på att bruket nu upphört att använda fotogen.315 Olikheter i utlåtandena om bottnens 
tillstånd borde vidare enligt Ekman bero på olikheter i tid och plats för de olika 

312 Drätselkammaren – Civildepartementet 1/2 1908 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). 
313 Ibid.
314 Ekman – drätselkammaren 30/5 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
315 Det stämde, bruket upphörde med fotogenanvändningen i juli 1905.

152



undersökningarna. Ytterligare olikheter i utlåtandena beror enligt Ekman på att han, till skillnad 
från Schmidt och Landin, yttrat sig om fiskeredskapens minskade ”fisklighet” och hållbarhet. 
Han framhåller dock också hur han, precis som Schmidt och Landin, dragit slutsatsen att det 
bara är en tidsfråga innan utsläppen av träceller och träfiber skadar bottnens flora och fauna. 
Avslutningsvis anför Ekman att han anser det vådligt att låta bruket självt bestämma vilka
åtgärder det kan göra för att förhindra förorening, vilket han påpekar att KB låtit bruket göra när
det bara föreskrivits de åtgärder som de själva gått med på. Han anser vidare att Schmidts och 
Landins föreslagna åtgärder utgör ett absolut minimum på nödvändiga åtgärder. Beträffande för 
övrigt de (för fisket) skadliga utsläpp som bruket genom exempelvis störningar i driften kan 
komma att tvingas göra, föreslår Ekman att bruket åläggs lämna skadestånd vid sådana even-
tuella utsläpp, till exempelvis Hushållningssällskapet, att användas till fiskets upphjälpande i 
Hjälmaren. Han motiverar förslaget med att det skulle vara en omöjlighet att avgöra vilken eller 
vilka fiskerättsägare som lidit skada av utsläppet.

Bruket om vattenföroreningen (1907) 
[D]å resolutionen på det hela taget måste anses vara för bolaget förmånlig, beslöt styrelsen
att bolaget icke för sin del skulle begagna sig af lämnad besvärshänvisning.316

Ovanstående står skrivet i protokollet från brukets styrelsemöte den 7 juni 1907, det första sty-
relsemötet efter KB:s utslag. Bruket hade onekligen kommit lindrigt undan eftersom de åtgärder 
som tillskrivits bruket gick helt i linje med vad det redan uppgett sig villigt att genomföra. 
Kanske hade styrelsen dessutom ännu en förhoppning om att målet inte skulle gå vidare till 
Regeringsrätten. Ännu hade Civildepartementet bara erhållit en kort besvärsskrivelse från Mör-
ner, som upplyst om att en längre besvärsskrivelse var att vänta från honom. Kanske kände 
bruket inte ens till detta? Snart skulle emellertid bruket komma att bli varse om att alla tre
klaganden besvärat sig över KB:s utslag, eller rättare sagt, utsatt utslaget för hård kritik, inte 
minst för att det helt och hållet uteslutit luktproblemet, men även därför att KB valt att endast 
ålägga bruket de enklaste (billigaste) av Schmidts och Landins föreslagna åtgärder.

I augusti 1907 sammanställer disponent Åkerholm en skrivelse över de dittills inkomna
besvären.317 Beträffande drätselkammarens kritik av KB:s utslag, för att inte ha föreskrivit
bruket tillräckliga åtgärder, hänvisar bruket återigen till Schmidts och Landins utlåtande, vilket
man menar ”tydligt” visar att vattnet i Svartån även förorenas av andra fabriker samt av stadens
kloaker. Bruket anför i samma linje att det inte kan anses finnas laga skäl att ålägga bruket att 
vidta åtgärder mot förorening av Svartån, så länge det inte finns någon utredning om i vilken 
inbördes proportion dessa olika föroreningar, kvantitativt och kvalitativt, äger rum.

Att vi det oaktadt godvilligt åtagit oss att utföra en hel del dyrbara anläggningar har berott 
derpå att vi vilja så långt det är möjligt aflägsna anledningar till ovilja mot vår fabriks-
drift.318

Bruket hemställer avslutningsvis om att de dittills inkomna besvären skall lämnas utan 
avseende, samt om att man skall få inkomma med professor Klasons (se också avsnitt 3.1) 
fortsatta undersökningar innan målets avgörande. Bruket meddelar också hur man med denna 
skrivelse betraktar Mörners besvär som bemötta. Om Mörner kan för övrigt nämnas att styrelsen 

316 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk 7/6 1907 (Samhall Dala, Falun).
317 Brukets ”förklaring över besvär” signeras redan i augusti 1907, men når KB först i början av november, samt
Civildepartementet, i form av bilaga till KB:s egen besvärsförklaring, i slutet av november samma år. 
318 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk 7/6 1907 (Samhall Dala, Falun).
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vid ett möte den 25 juni 1907, dvs. ett par månader tidigare, beslutat att försöka arrendera Esp-
lundagodsets, dvs. Mörners gods, fiskerätt för att sedan mot ersättning upplåta den till en eller 
flera andra fiskare.319 Syftet med denna manöver var sannolikt att undvika ytterligare klagomål
rörande fisket från Mörner. I ett styrelsemötesprotokoll från den 17 december samma år framgår
emellertid att Mörner inte gått med på att arrendera ut sin fiskerätt.320

Regeringsrätten engagerar Medicinalstyrelsen och KTH 
I detta delavsnitt redogörs för de utlåtanden som Regeringsrätten infordrade från KB, Medicinal-
styrelsen samt KTH när målet överklagats dit. KB:s utlåtande sammanfattar de anförda klago-
målen till att gälla dels fiskens smak av fotogen, dels minskad fisktillgång, samt dels den 
obehagliga och hälsovådliga lukten (här åsyftar KB framförallt den luftburna lukten, se avsnitt 
3.1). Vad angår fotogensmaken påpekas att den numera upphört genom att fotogen inte längre 
används i fabrikationen, samt påpekas hur bruket i enlighet med KB:s utslag numera dels har 
inrättat bassänger för avskiljandet av fettämnen, dels sett till att kalkslammet inte längre kan 
spolas ut i sjön. För övrigt anför KB numera om Schmidts och Landins rapport, att den inte bör 
tillmätas någon betydelse eftersom den ”mera är grundad på påståenden än på fakta”.321 Vad 
angår frågan om en eventuellt minskad fisktillgång, påpekar KB hur ”[e]n verkan kan ha flera
orsaker”, och menar att exempelvis rovfiske är en förklaring och kräftsjukdom en annan. 
Rovfiske även på kräftor, till följd av en ökad efterfrågan från Tyskland, framhåller KB som en 
tredje förklaring. En fjärde förklaring, skulle enligt KB kunna utgöras av att vissa fiskare far 
med osanning ifråga om fisktillgången i syfte att få lägre fiskearrenden. I detta sammanhang
hänvisar KB till ett bifogat månadsgammalt intyg av fiskeriövertillsyningsman C. Ohlsson, där 
det framhålls att fisket varit bättre innevarande år (1907) än under de senaste åren, samt att
kräftfångsten visserligen blivit sämre år för år men att det är en situation som gäller för hela
Hjälmaren. Fiskeriövertillsyningsman C. Ohlsson bekräftar också brukets ”strävan” efter att 
förbättra avfallsvattnet, bl.a. genom att sex stoffångare installerats, varav en av Füllners patent
och en av egen konstruktion, samt genom att en ”skumbassäng” och ett plank vid kalkupplaget 
uppförts. Allt detta har enligt Ohlsson förbättrat avfallsvattnet i sådan omfattning att faran för 
fisket kan anses mindre nu än för 3-4 år sedan. Faran för menlig inverkan från Örebro stads
kloakvatten menar Ohlsson däremot torde ha tilltagit.322

I samband med att Civildepartementet erhöll KB:s utlåtande ombads även Medicinalsty-
relsen inkomma med ett utlåtande. Under 1890-talet, då vattenföroreningskonflikter började 
uppstå, tillbakavisade Medicinalstyrelsen i allmänhet klagomål rörande industriell förorening
med hänvisning till utspädningen i recipienterna/till vattnets självrenande effekt. Vad angår 
konflikter rörande kloakvattenutsläpp, lämnade Medicinalstyrelsen under 1890-talet till viss del 
utlåtanden, om dock ett fåtal sådana. Då betraktade Medicinalstyrelsen i regel rädslan för
kloakvattnets förorenande effekt som ett hinder mot hygieniska förbättringar, som WC. Under 
1900-talets första år lämnade Medicinalstyrelsen utlåtanden även vid flera konflikter rörande 
industriell förorening, och då framförallt i fråga om utsläpp från sockerbruk och massa- och 
pappersbruk.323

Medicinalstyrelsen inleder sitt utlåtande med att meddela att den nu infordrat yttrande i 
ärendet från förste provinsialläkaren i Örebro län, H. Gerell, vilket finns bifogat utlåtandet. 
Gerell anför beträffande brukets inverkan på fisket, att det inte finns något tvivel om att bruket

319 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk 7/6 1907 (Samhall Dala, Falun).
320 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk 17/12 1907 (Samhall Dala, Falun).
321 KB – Civildepartementet 25/11 1907, Briefkoncept 1907 (Länsstyrelsens arkiv, Örebro).
322 Ohlsson – KB 2/10 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
323 Lundgren (1974).
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redan i hög grad skadat fisket och att det dessutom snart kommer att tillintetgöras i området om
ingen förändring görs i driften. Om de åtgärder KB ålagt bruket säger han vidare att: 

[de] äro inskränkta till ett minimum och måste betraktas såsom högst provisoriska samt äro 
framförallt otillräckliga.324

I stället bör bruket åläggas åtgärder tillräckliga för att rena avfallsvattnet, fortsätter Gerell, så att 
det blir neutralt, klart och luktfritt.325 Medicinalstyrelsen eget utlåtande över vattenföroreningen 
består sedan i stort av att framhålla hur Gerells fordran av ”neutralt, klart och luktfritt” avfalls-
vatten inte kan anses vara för sträng. Dock betonar styrelsen vikten av att låta fabriken själv 
avgöra vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas.326

Bruket om vattenföroreningen 1908-1909 
Bruket svarade inte på KB:s utlåtande till Civildepartementet. Det fanns inte någon anledning att 
göra det med tanke på att KB hemställt att besvären över länsstyrelsens utslag inte skulle 
bifallas, vilket naturligtvis var något som bruket höll med om. Företaget svarar emellertid på
Medicinalstyrelsens utlåtande, och anför då beträffande föroreningen av vattnet att det är väl 
mycket begärt att bruket skall släppa ut avfallsvattnet ”neutralt, klart och luktfritt”, speciellt med
tanke på att sakkunniga (Schmidt och Landin) uppgett att Svartån är ett ”ganska orent vatten” 
redan ovanför bruket. Här hänvisas också till en bifogad karta, där bruket märkt ut det man anser 
vara övriga förorenande fabriker utefter Svartån, samt platsen för stadens kloakutsläpp. I övrigt 
informerar bruket att man uppfört den skumningsbassäng för avskumning av fettämnen som 
man genom KB:s utslag ålagts uppföra, samt anför man beträffande övriga av Schmidt och 
Landin föreslagna åtgärder, hur exempelvis avsättningsbassängerna ”svårligen” skulle passa det
svenska klimatet eftersom de inte skulle kunna användas vintertid. Om skyddsväggen mot
avloppsdiket för mesan sägs ingenting.327

Under 1909 skrev bruket inte en enda skrivelse i ärendet och konflikten behandlades inte 
under något av årets tre styrelsemöten. Detta beror sannolikt på att Klason, som Civildeparte-

324 Gerell – Medicinalstyrelsen 3/4 1908 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). 
325 Ibid.
326 Medicinalstyrelsen – Civildepartementet 21/10 1908 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). 
327 Bruket – Civildepartementet 12/12 1908 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA). I det material
som studerats kommenterar bruket aldrig KB:s föreskrift i fråga om mesan. KB själv kommenterar det en gång, i
utlåtandet till Civildepartementet i november 1907. Där säger KB att ”genom föreskrifterna i KB:s utslag […] har
bruket […] sett till att kalkslammet inte längre kan spolas ut i sjön”. Det är mycket oklart om bruket verkligen hade
gjort detta, eller om det tas i lite i överkant när KB berättar för Civildepartementet vilka föreskrifter som faktiskt
ålagts och genomförts av bruket. Först på sommaren 1910 omnämns hanteringen av mesan igen, på ett styrelsemöte
i juni, där det beslutas att man skall experimentera i fråga om tillgodogörandet av mesans innehåll av koklut och
kolsyrad kalk (kalciumkarbonat). Motivet bakom ett sådant experimenterande uppges bl.a. vara att minska den
obehagliga lukten från mesan, samt dess förorening av Svartån. Andra motiv uppges vara möjligheten till extra
förtjänst genom återvinning av lut ur mesan, samt genom försäljning av den slamkalk som skulle återstå av mesan,
till jordbruket. Bristen på utrymme för mesaupplag, samt mesans förorening av fabrikationsvattnet, nämns också
som motiv. Styrelsen beslutar uppsätta en försöksanläggning i ett enkelt skjul där tre filterpressar skall pressa luten
ur mesan. Förutom filterpressarna behövs en 100 minutliters kolvpump, en behållare och en elektrisk motor, allt för 
en kostnad på omkring 12 000 kronor. Styrelsen understryker i sitt beslut att man tills vidare kommer att betrakta
försöksanläggningen som ett experiment eftersom anläggningen ännu inte provats vid någon annan sulfatmasse-
fabrik (brukets styrelseprotokoll 13/6 1910). Det är som bekant oklart om detta var den första åtgärden som togs i
fråga om mesans förorening av Svartån. Om bruket redan hunnit uppföra den skyddsmur som bruket ålagts i och
med KB:s utslag är emellertid detta beslut mycket anmärkningsvärt i det att styrelsen uppger minskandet av
förorening av Svartån som ett motiv bakom beslutet. Beslutet blir än mer anmärkningsvärt i ljuset av att det vid
tiden för beslutet inte förelåg några yttre klagomål om mesans förorening av Svartån. Vi vet alltså inte vad som
initierade beslutet.
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mentets tekniske sakkunnige, inte hade sitt utlåtande färdigt förrän i slutet av 1909. Det fanns 
med andra ord inget för bruket att kommentera efter att företaget svarat på Medicinalstyrelsens
utlåtande i december 1908. Under 1910 skulle konflikten i huvudsak bara handla om de luftbur-
na utsläppen (se avsnitt 3.1). I den mån vattenföroreningsfrågan berörs är det bara genom KTH:s 
(Klasons) utlåtande, vilket inkommer till Civildepartementet i januari 1911, samt genom brukets 
genmälen.

En sammanfattning 
KB:s utslag mötte hård kritik av de klagande, inte bara därför att luktproblemet inte berördes, 
utan också för att KB valt att enbart ålägga bruket de enklaste (billigaste) av de åtgärder som 
Schmidt och Landin föreslagit, och dessutom de åtgärder som bruket redan innan utslaget 
uppgett att det var villigt att vidta. Detta synes ha fått de klagande att fokusera mer på kostnads-
frågan än tidigare. Samma motiv som tidigare lades fram, men med mer ”slipade” och ekono-
miskt betonade argument. Den ”underliggande” konflikten mellan å ena sidan industriell 
expansion och å andra sidan goda miljö- och hälsoförhållanden, blev således mer framträdande
under konfliktens andra fas. Exempelvis betonar drätselkammaren hur bruket med dess verk-
samhet inte har rätt att åsidosätta andras rätt till inkomst. Det kan dessutom konstateras att 
kraftmätningarna fortgick under denna fas av konflikten, mellan de klagande och bruket i fråga 
om både argumentering och i åberopandet av experthjälp. Exempelvis besvarades kritiken mot
Ekmans utlåtande genom kritik av Schmidts och Landins undersökningsförfarande.

Även om Mörner i denna fas mer än tidigare fokuserade på luktproblemet, sannolikt till 
följd av KB:s utslag, övergav han inte helt frågan om det hotade fisket, utan menade bl.a. att 
nödvändiga försiktighetsmått ännu inte vidtagits för fiskets bevarande. Drätselkammaren var än 
hårdare i sin kritik av de åtgärder som tillskrivits bruket, och menade att de var för ”små” i 
sammanhanget. Dessutom påpekade man att åtgärderna som föreslagits i de tyska koncessions-
villkoren var av ”vida mera kostsam art.” Drätselkammaren kritiserade också hur Schmidt och
Landin uppgivit att de bara föreslagit åtgärder som föll inom rimliga kostnadsgränser. Med stöd 
av Ekmans utlåtanden tryckte kammaren därpå hårt på hur brukets verksamhet inte hade rätt att 
åsidosätta andras rätt till inkomst, samt underströk man hur kostnad rent av inte fick användas 
som argument mot att ta åtgärder i bruk för fiskets bevarande. Drätselkammaren fokuserade 
således genomgående på ekonomiska argument i denna fas. Liksom Mörner hade även 
Drätselkammaren i och med dessa besvär sammanställt den sista skrivelsen i ärendet.

Angående de vattenföroreningsförebyggande åtgärder som framkommer i de tyska kon-
cessionsvillkoren, utgörs dessa, utöver de åtgärder som Schmidt och Landin föreslagit (avsätt-
ningsbassänger, fiberuppfångare och filtrering), framförallt av kemisk rening. Dessutom anförs 
beträffande mesans, att den skall tvättas ur grundligt innan den läggs på hög.

För bruket utgjorde de åtgärder man föreskrevs genom utslaget (skyddsvägg mot avlopps-
dike, grund bassäng för avskiljandet av fettämnen, bortrensning av svampbildningar i avloppen 
vid behov) inga större utmaningar (varken tekniskt eller ekonomiskt). Genom skrivelse från 
december 1908 framgår att bruket då också uppfört den grunda bassängen. Om skyddsväggen 
sades ingenting i detta sammanhang. Vi torde dock kunna utgå från att bruket vidtog även denna 
mycket enkla åtgärd. När Medicinalstyrelsen senare kom att uttala sig om ”neutralt, klart och
luktfritt” avloppsvatten, drog emellertid bruket ”öronen åt sig”, genom att det insåg att ett sådant 
krav skulle kräva mer omfattande och framförallt mer kostsamma åtgärder (exempelvis sedi-
menteringsbassänger) från brukets sida än dem man föreskrivits av KB. Värt att notera är dock 
att det fanns vedertagen teknik, dvs. sedimenteringsbassänger, för att åtminstone göra vattnet 
mer klart (och eventuellt också mer ”neutralt” och ”luktfritt”), vilket inte på samma sätt fanns i 
fråga om luftföroreningsproblemet.
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3.2.3  Den vetenskapliga kontroversen och vattenföroreningsfrågan (1910) 
Om 1910 utgjorde kulmen på Örebrokonflikten i stort, liksom året för när den vetenskapliga 
kontroversen i luktfrågan utspelades mellan professor Klason och ingenjör Gelertsen, utgjorde 
1910 också året för när vattenföroreningsfrågan fullt ut kom i skuggan av luktfrågan. Fram-
förallt märks detta i att de klagande knappt alls omnämnde vattenföroreningsfrågan under detta 
konfliktens sista år. En förklaring som ligger nära till hands till detta förhållande, är att båda de 
klagande som tidigare spelat huvudrollerna i det sammanlagda klagandet över brukets vatten-
förorening, Mörner m.fl. och drätselkammaren, gått av ”spelplanen”. Detta kan man vid en 
första anblick anta beror på att KB:s utslag 1907, i viss mån ålagt bruket åtgärder mot
vattenföroreningen, vilka Mörner m.fl. och drätselkammaren betraktade som tillräckliga. Med
tanke på att både Mörner och drätselkammaren besvärade sig över KB:s utslag, utgör dock inte 
detta en tillräcklig förklaring. Rimligare är då att anta att luftföroreningsproblemets betydelse 
blev allt påtagligare för både de klagande, för myndigheter, och således i förlängningen också 
för branschen/bruket, parallellt med att konflikten pågick, och då inte minst lagstiftningens 
brister på området. Vidare kan man anta att denna insikt i viss mån trängde undan vattenföro-
reningsproblemet, inte minst då detta problem åtminstone till en liten del blivit åtgärdat genom
KB:s utslag. 

KTH/Klason kommenterar också vattenföroreningsfrågan i någon mån (1910)
Som redogjorts för ovan ombads KTH av Regeringsrätten att uttala sig i målet. KTH:s styrelse 
överlät utlåtandet till den person som var självskriven för uppdraget, Peter Klason (se vidare 
under 3.1). Klason hade ett utlåtande färdigt i november 1909, vilket insändes till Civildeparte-
mentet i januari 1910.

Vad angår vattenföroreningen anför Klason i detta utlåtandet att den inte torde utgöra
något större problem för brukets (!) del eftersom större delen av den substans som löses ur 
veden vid sulfatproduktion bränns upp i sodaugnen. De lösta organiska ämnen som ändå följer 
med brukets avfallsvatten, menar Klason endast bidrar bara med en ”högst obetydlig” ökad 
förorening av Svartån, ”mindre än 1/2 af hvad vattnet redan har förut.”328 Även utsläppet av 
alkali menar han är ”högst obetydligt” eftersom så lite alkali används vid framställning av 
kraftpapper. Han anser emellertid att det är omöjligt att, som Gerell och Medicinalstyrelsen
föreslagit, göra avfallsvattnet fullt neutralt, klart och luktfritt. Dessutom påpekar Klason hur 
tillämpningen av en föreskrift om avfallsvattnets neutralitet skulle ankomma på kontrollantens 
subjektiva omdöme, samt att Örebro stads kloakvatten varken är neutralt, klart eller luktfritt.
Någon luftning av vattnet (exempelvis genom droppfördelning i mindre torn av träribbor) anser 
han inte heller är nödvändigt vid sulfatcellulosaproduktion. Angående slutligen utsläppen av 
fibrer medger Klason att de kan sjunka till botten och utgöra fäste för ”slembakterier” och på så 
sätt förorena och skada fisknäten. En fisk med fibrer i gälarna har han dock aldrig träffat på. Han
föreslår likväl att fibermängden inte skall överstiga 60 mg per liter, samt att det fastställs ett 
dygnsmedeltal. Han föreslår också att olja skummas av avfallsvattnet, samt att mesan inte förs ut 
i ån. Sammantaget anser emellertid Klason att brukets förorening av vattnet är ”föga betydan-
de”.

Bruket om vattenföroreningen 
I augusti 1910 kommenterar bruket Klasons utlåtande. Vad angår förslaget att bruket skall vidta
anordningar så att fibermängden i avfallsvattnet inte överstiger 60 mg per liter, påpekar bruket 
att den mängden bara kan nås i det fabrikationsvatten som kan renas med stoffångare. I syfte att 

328 KTH (Klason) – Civildepartementet 17/1 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
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bevisa detta har bruket varit i kontakt med John Landin (från Schmidt och Landin) som intygar 
att en maximihalt på 60 mg uppslammade ämnen per liter avloppsvatten är ”för sträng”.329

Bruket åberopar här även en utredning av ingenjör Tor Carlsson för Dikningslagskommitténs
räkning, där det framhålls att ”Füllnerfilter” inte kan användas i sulfatcellulosatillverkningen
därför att filtrets porer så snabbt täpps igen.330 Om detta anför bruket att: 

[d]enna med verkligheten öfverensstämmande svårighet är vid flere försök vid pappers-
bruket konstaterad och synes det oss orimligt fordra, att vi skulle rena allt affallsvatten från
vår fabrik till en renhetsgrad, som med hjälp af bästa kända apparat kan åstadkommas 
endast för en del af fabrikationsvattnet under det att reningsapparaten är oanvändbar för
större delen af detsamma.331

Några månader senare sammanställer bruket ytterligare en skrivelse i ärendet där man om 
vattenföroreningen bl.a. påpekar att det inte förekommit ett enda klagomål riktat mot bolaget 
från fiskare eller strandägare under de senaste åren (Mörner inkom med sitt sista klagomål i juli 
1907). Detta faktum menar bruket är av ”största betydelse” eftersom:

det är ett allestädes känt förhållande att särskilt fiskare, som tro sig äga anledning till klago-
mål över fabriker, icke försumma att frambära dessa klagomål och begära ersättning.332

Några dagar före julafton 1910 sammanställer bruket en absolut sista skrivelse i ärendet 
innan Regeringsrättens dom skulle komma att falla i mars 1911. Skrivelsen innehåller bl.a. ett 
svar på arméfördelningschefen Jungstedts uttalande några veckor tidigare (se vidare under 
3.1.3), om brukets förorening av vattnet, i det att bruket än en gång framhåller att det framförallt
är stadens kloaker som förorenar vattnet i Svartån samt hur avfallsvattnet som avgår från bruket 
numera kan anses ”klanderfritt”.333

Vi kan konstatera att det aldrig uppstod någon egentlig vetenskaplig kontrovers kring 
vattenföroreningsfrågan. Ingenjör Einar Gelertsen från Kimstad (se avsnitt 3.1) bemötte inte 
Klasons uttalanden i denna fråga. Klason framställde i och för sig Medicinalstyrelsens förslag
om att kräva neutralt, klart och luktfritt avfallsvatten från bruket, som en omöjlighet. Härom 
uppstod emellertid inte någon fortsatt dialog mellan Klason och någon annan sakkunnig. Genom 
att de klagande inte kommenterade vattenföroreningsfrågan under året för den vetenskapliga 
kontroversen (1910), ser vi inte heller någon avspegling av kontroversen på argumenten mot
vattenföroreningen.

3.2.4 Regeringsrättens utslag i vattenföroreningsfrågan den 7 mars 1911
Den 7 mars 1911 föll Regeringsrättens utslag, som beträffande vattenföroreningen löd: 

Enär genom den i målet förebragta utredningen måste anses ådagalagdt,
att de utaf Konungens befallningshafvande föreskrifna åtgärderna till förekommande af vatt-
nets i Svartån och Hjälmaren förorenande genom pappersbrukets affalsvatten icke vore för 
ändamålet tillräckligt verksamma [...]
fann K. Maj:t skäligt att […] bolaget förständigades, 

329 Landin – Bruket 15/4 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
330 Carlsson (1910).
331 Bruket – Civildepartementet 5/8 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 191, Civildepartementet, RA).
332 Bruket – Civildepartementet 16/11 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
333 Bruket – Civildepartementet 21/12 1910 (Regeringsrättsakt 7/3 1911, Civildepartementet, RA).
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dels, vid vite af 500 kr för en hvar af styrelsens ledamöter, att före 1911 års utgång vid pap-
persbruket vidtaga, utöfver hvad Konungens befallningshafvande föreskrifvit, [Klasons
förslag på] anordningar […]  till undvikande af å- och sjövattnets vidare förorenande genom
brukets affallsvatten […], samt att därefter vidmakthålla samma anordningar och tillse, att 
de blefve för det därmed afsedda ändamålet använda [...]334

Klasons förslag har vi redan konstaterat utgjordes dels av ett par av de relativt enkla åtgärder 
som redan hade ålagts bruket i och med KB:s beslut 1907, dvs. att skumma av olja från avfalls-
vattnet samt att se till att inte mesa fördes ut i ån.335 Dels utgjordes Klasons förslag av den, 
vilket vi kommer att se nedan, inte lika enkla åtgärden att se till att fibermängden inte översteg 
60 mg per liter. Sammantaget måste Regeringsrättens utslag i vattenföroreningsfrågan anses ha
varit relativt långtgående med tanke på framförallt den kostnadsmässiga omfattningen på de 
åtgärder som kravet om 60 mg fiber per liter skulle komma att nödga bruket att vidta .

3.2.5 Bruket inför nya utmaningar efter Regeringsrättens utslag 
De åtgärder mot vattnets förorenande som Regeringsrätten föreskrivit bruket, gav styrelsen på 
styrelsemöte månaden efter Regeringsrättens utslag i uppdrag åt disponent Åkerholm att 
genomföra före årsskiftet.336 Det största problemet för bruket att lösa visade sig då vara att
lyckas sänka fiberhalten till 60 mg/l. För detta anställde man kemisten T. Wettel, som utförde en
stor mängd fibersjunkningsförsök. Dessutom tog bruket hjälp av den samtida specialisten i 
vattenrening, stadsingenjören A. Lagergréen i Kristianstad, som bl.a. försökte utarbeta en metod
vid bruket som gick ut på att fälla ned fibrerna i avfallsvattnet med hjälp av svavelsyra.337

Dessutom skickade bruket prover på sitt avloppsvatten till en tysk firma, H. Wangner i
Reutlingen, som i sin tur skickade tillbaks en försöksapparat av stoff-fångaretyp, vilken firman
vill ha 3 325 mark för om bruket valde att överta apparaten (det är oklart om bruket valde att 
behålla apparaten i sin ägo).338 Brukets tyska kontakter beträffande stoff-fångaren, och tidigare i 
fråga om åtgärder mot lukten, antyder den tyska kemiska massaproduktionens framstående
position ur ett internationellt perspektiv, vilken för övrigt rimmade väl med Tysklands samtida
framstående ställning inom kemitekniken totalt sett.

Varken Wangners eller Füllners (som bruket hade sedan tidigare) stoff-fångare skulle
dock visa sig ge önskat resultat, varför bruket tvingades söka andra lösningar än fiber-
/stoffångare. Lagergréen föreslog därför i slutet av 1911 att bruket skulle uppföra fem
avsättningsbassänger i armerad betong.339 Disponent Åkerholm påpekade då för styrelsen att en 
sådan anläggning förhoppningsvis skulle komma att förräntas av värdet på den fibermassa som 
kunde tas till vara genom bassängerna. Sagt och gjort! Kort därefter fick byggmästare Elgström i 
uppdrag att uppföra bassängerna. Styrelsen insåg dock att bassängerna inte skulle hinna bli 
färdiga innan 1911 års utgång, varför man bad Civildepartementet om längre tid för att uppföra 
dessa utan att förständigas vite.340 Tiden förlängdes med tre månader och i april 1912 stod de 
fem bassängerna färdiga.341 Redan före 1912 års utgång hade ytterligare två bassänger 

334 Regeringsrättsarkiv, Civildepartementet, utslag: B:4, 1911 samt Svensk Papperstidning (1911).
335 Dessutom utgjordes Klasons förslag på åtgärder mot vattnets förorenande av att låta anordningarna kontrolleras
och dokumenteras av sakkunniga då de utförts av bruket (Klason – KTH 13/11 1909, Regeringsrättsakt 7/3 1911,
Civildepartementet, RA). 
336 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 27/4 1911 (Samhall Dala, Falun).
337 Om Lagergréen se Lundgren (1974).
338 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 31/7 1911 (Samhall Dala, Falun).
339 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 19/12 1911 (Samhall Dala, Falun).
340 Ibid.
341 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 18/4 1912 (Samhall Dala, Falun).
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konstruerats till en sammanlagd kostnad av ca 13 500 kr, därför att kapaciteten på de fem första 
visat sig vara otillräcklig.342 I genomgånget material framgår inte kostnaden för de fem första 
bassängerna. En överslagsberäkning utifrån kostnaden för de två sista bassängerna, ger dock vid 
handen att det torde röra sig om en kostnad av minst 30 000 kr för de fem första bassängerna. 

Angående den vinst som bruket hade förväntat sig kunna göra på den fibermassa som togs 
tillvara genom bassängerna, uppgick mängden erhållen fibermassa när bassängerna fortfarande 
var fem till antalet, till ca 600 kg (lufttorr) massa per dygn, till ett sammanlagt värde av ca 30 
kr.343 Det visade sig dock snart att denna fiber inte så lätt lät sig uppfångas på pappersmaskiner,
varför företaget strax började blanda den uppsamlade fibern med den mekaniska slipmassan.344

För övrigt började bruket dessutom efter ett par år, när den ökade produktionen lett till brist på 
fabrikationsvatten, att återanvända det avfallsvatten som renades i bassängerna i fabrikatio-
nen.345

342 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 23/7, samt 11/12 1912 (Samhall Dala, Falun).
343 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 18/4 1912 (Samhall Dala, Falun).
344 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 1/4 1913 (Samhall Dala, Falun).
345 Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk den 24/4 1914 (Samhall Dala, Falun).
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Kapitel 4 

VÄRÖKONFLIKTEN
Föroreningsmotstånd och teknikval under 1960-talet 

4.1 Introduktion till konflikten
Värö bruk (Södra Cell Värö) ligger vid Klosterfjorden på Lahallområdet på Väröhalvön (om-
nämns i vissa sammanhang Buahalvön), strax sydväst om tätorten Väröbacka och inte långt från
Viskans mynning. Väröhalvön är i sin tur belägen utefter Hallandskusten, omkring sex mil söder 
om Göteborg och drygt en mil norr om Varberg. Området har länge varit känt som ett vackert
naturområde med stora kulturvärden, och när Södra skogsägarnas industri AB i december 1963, 
jämlikt föreskrifter i vattenlagen, anmälde sina avsikter till länsstyrelsen i Halland att uppföra en 
sulfatfabrik i området, det s.k. Viskanprojektet, var konflikten ett oundvikligt faktum. På ena 
sidan stod Södra skogsägarna samt Värö kommun som betraktade sulfatfabriken som en chans 
till tillväxt- och sysselsättningsmöjligheter för det lilla småjordbrukarsamhället. På den andra 
sidan stod framförallt alla de familjer från Västsverige, inte minst från Göteborgsregionen och
Västergötland, som hade fritidshus i området. Väröprojektet representerar fortfarande den sista
”greenfield”-investeringen inom svensk sulfatmassaindustri. Besvikelsen, ilskan och oron hos 
alla dem som hade investerat i fritidshus i detta område för att kunna tillbringa sin fritid långt
bort från bullrande och förorenande industrier, blev naturligtvis heller inte mindre när Vattenfall 
bara några år senare ansökte om tillstånd att uppföra Ringhals kärnkraftverk i samma område.
Värökonflikten utspelades samtidigt som den breda svenska opinionen mot den industriella 
åverkan på naturmiljön ”väcktes” och grunderna lades för en första samlad miljölagstiftning;
detta tillsammans med människors ökade fritidskonsumtion, den ökade efterfrågan på välbelä-
gen mark för fritidsbebyggelse, och förberedande diskussioner kring en samlad fysisk rikspla-
nering, bidrog dessutom till att konflikten väckte nationell uppmärksamhet.

4.1.1  Södra skogsägarna vid tiden för Värökonflikten
1964 bildades Södra Sveriges Skogsägares Förbund (SSSF) genom en fusion mellan Sydöstra 
Sveriges Skogsägares Förbund, Jönköpings läns Skogsägare, Hallands Skogsägareförening och 
Södra Älvsborgs Skogsägare. Medlemmarna i förbundet ägde då sammanlagt 25 % av Sveriges 
totala produktiva skogsmarksareal. Till förbundets skogsindustriella koncern, Skogsägarnas
Industri AB (SIAB), hörde Mörrums bruk (sulfat), Strömsnäs bruk (sulfit och papper), Delary 
sulfatfabrik samt Fridafors träsliperi och pappfabrik. Koncernen var också största delägare i 
Skogsägarnas Cellulosa AB (Mönsterås sulfatfabrik). Redan 1963 hade de sydsvenska skogs-
ägarförbunden/föreningarna tagit det gemensamma beslutet att bygga en massafabrik på 
västkusten (Värö bruk). Projektet gick under namnet ”Viskanprojektet”. Massafabriken på 
Väröhalvön skulle utgöra en del av ett skogsindustrikombinat, och skulle i en senare etapp 
följas av en trämekanisk industri (sågverk). Den beräknade virkesåtgången på omkring 1 500 
000 m3 per år, huvudsakligen tall- och lövvirke, skulle hämtas från västra delen av Jönköpings 
län, Hallands län, södra delen av Älvsborgs län samt från Skaraborgs län. År 1968 påbörjade 
SSSF också en utbyggnad av Mörrums bruk, vars produktionskapacitet därav hade fördubblats
vid 1970. Då hade redan projektering och upphandling påbörjats för Värö bruk (augusti 1969). 
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Projektgruppen som ansvarat för utbyggnaden av Mörrums bruk kom att ansvara också för
uppbyggnaden av Värö bruk, som i sin tur invigdes 1972. Värösågen invigdes 1974.1

Både utbyggnaden av Mörrums bruk och uppbyggandet av Värökombinatet utgjorde delar 
av ett större industripaket som genomfördes av SSSF under slutet av 1960-talet.2 I egen publi-
kation från 2001 berättar förbundet att det handlade om investeringar på sammanlagt 600 
miljoner kronor, vilket motsvarade ca 10 gånger eget dåtida synligt kapital.3  Sett mot bakgrund 
av förbundets dåvarande redovisade resultat och egna kapital, var det ett investeringsprogram
som saknade motstycke i svenskt näringsliv vid den aktuella tidpunkten.4 Alla företagsförvärv
och investeringar som SSSF gjorde kring 1970 var dock inte lyckade och förbundet upplevde en 
kraftig ekonomisk kris i slutet av 1970-talet med den följden att staten 1979 gick in och övertog 
40 procent av aktierna i SIAB. 1985 löste förbundet in statens aktieinnehav och blev återigen 
helt medlemsägt.5 Idag är skogskoncernen Södra en av världens ledande tillverkare av pappers-
massa och även en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och biobränsle. Verksamheten
ägs av omkring 35 000 skogsägare.6

4.1.2  Värömålet 
Värömålet utgjordes av flera parallella rättsliga prövningar i både lokala, regionala och
nationella instanser under 1960-talet och det tidiga 1970-talet. Bland annat måste SIAB söka
tillstånd enligt vattenlagen (VL) i Västerbygdens vattendomstol (VD) (överklagades till Högsta
domstolen) och enligt hälsovårdsstadgan i Värö hälsovårdsnämnd (överklagades till Regerings-
rätten). Dessutom var SIAB tvunget att ansöka om tillstånd vid länsstyrelsen i Halland om att 
förvärva vissa fastigheter i Värö kommun. Sistnämnda tillståndsgivning gick till så att länssty-
relsen – efter att ha remitterat ärendet till bl.a. lantbruksnämnden, kommunal-nämnderna i Värö 
och Veddinge, länsarkitekten och överlantmätaren och ytterligare skrifter inkommit från bl.a. 
Svenska Naturskyddsföreningen, Södra Älvsborgs Ornitologiska Förening och Norra Hallands 
Luft- och Vattenvårdsförening – insände utlåtande med bifogade remisser till Regeringsrätten7

(Jordbruksdepartementet) i april 1965, som knappt ett år senare gav tillstånd till markförvärvet.8

Vidare var Viskanprojektet avhängigt det stadsplaneförslag för delar av kommunen som
Värö kommun ansökte om tillstånd för vid länsstyrelsen i augusti 1968. Värö kommun var
positivt inställd till Väröprojektet vilket präglade stadsplaneförslaget. Länsstyrelsen i Halland
skickade i sin tur förslaget på remiss9 under hösten 1968, och hänsköt det med tillstyrkan till 
Kommunikationsdepartementet (Regeringsrätten) i november 1968, i linje med gällande 
bygglagstiftning. Kommunikationsdepartementet var för övrigt var mitt uppe i förarbetena 
kring den fysiska riksplaneringen. Väl i Kommunikationsdepartementet remitterades ärendet till 

1 ”Södras historia i årtal”, Information hämtad från www.sodra.se den 14 augusti 2003; Värö bruk – så gick det till
(1974), s. 4; SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Västerbygdens
vattendomstol, A89/1964, Vänersborgs tingsrätts arkiv).
2 Övriga investeringar i detta ”industripaket” utgjordes bl.a. av en ny spånskivefabrik i Hultsfred och ett nytt
storsågverk i Kinda (Karlsson, 2001, s. 11).
3 Karlsson (2001), s. 10f.
4 Ibid.
5  ”Södras historia i årtal”, Information hämtad från www.sodra.se den 14 augusti 2003.
6  Information hämtad från www.sodra.se den 15 augusti 2003.
7 Regeringsrätten omnämndes Kungl. Maj:t fram till 1974.
8 SIAB – VD 15/4 1966, Aktbilaga 61, bilaga 38 (SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Västerbygdens
vattendomstol, A89/1964, Vänersborgs tingsrätts arkiv).
9 Ärendet remitterades till naturvårdssektionen (på länsstyrelsen), länsläkaren, lantbruksnämnden, vägförvaltningen,
överlantmätaren och länsläkaren.
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10 instanser vilka alla tillstyrkte förslaget utan betydande erinringar inom några få månader.10

Statens planverk konstaterar i detta sammanhang att ”rent principiellt” borde lokaliserings-
frågan beträffande Värö bruk hållas öppen i avvaktan på att en fysisk riksplan står färdig, men
då det ”har hävdats” att frågan om den nu aktuella industrin är av den vikt för landets näringsliv 
att den kräver ett snabbt avgörande, har planverket kommit till slutsatsen att verksamheten inte 
borde förvägras: ”i all synnerhet som något annat realistiskt lokaliseringsalternativ i avsaknad 
av en översiktsplan för västkusten icke kunnat anvisas.”11 Regeringsrätten fastställde stads-
planen i mars 1968. Ytterligare en parallell rättslig prövning i Värömålet utgjordes av en 
tillståndsprövning beträffande en regleringen av sjön Fävren i VD, vilket SIAB ansökte om i
syfte att trygga sötvattenuttaget till anläggningen. 

I denna studie fokuserar vi på de båda förstnämnda tillståndsprövningarna i Värömålet, 
dels tillståndsprövningen enligt vattenlagen i VD (ej den om regleringen av Fävren) och dels 
tillståndsprövningen enligt hälsovårdsstadgan. Urvalet baseras på att dessa prövningar i högre 
grad än övriga rättsliga prövningar i Värömålet behandlar de förväntade miljörelaterade effek-
terna av produktionen vid anläggningen (inte bara av dess lokalisering) och således också i 
högre grad kan ge information om eventuella miljövänliga teknikval i företaget. Dessutom var 
det dessa tillståndsprövningar, framförallt den i VD, som betraktat ur antalet aktiva aktörer drog 
till sig mest motstånd och således också bäst speglar motståndets problemdefinition och argu-
ment i Värömålet. Värt att nämna är att vattenmålet i VD pågick under en längre tidsperiod än 
hälsovårdsmålet, 1964-1972 jämfört med 1967-1971. Detta innebar inte att det endast var
vattenföroreningsrelaterade frågor som diskuterades i Värömålet innan hälsovårdsmålet starta-
de. Som kommer att framgå av det följande tog de klagande i allra högsta grad upp luftförore-
ningsfrågan i vattenmålet trots att VL egentligen inte reglerade luftförorening. När hälsovårds-
målet startade 1967 kom detta att i stor utsträckning ”ta över” luftföroreningsfrågan från 
vattenmålet. Således kom luftföroreningsfrågan att behandlas under i stort sett lika lång tid som 
vattenföroreningsfrågan i Värömålet.

Ansökan som insändes till VD på hösten 1964 av SIAB gällde tillstånd för en industri-
anläggning i Värö för en anläggningskostnad i en första utbyggnadsetapp på omkring 200 
miljoner kronor, avsedd för en tillverkning av helblekt sulfatmassa i en kvantitet av ca 200 000
ton/år eller ca 600 ton/dygn. Anläggningens vattenbehov angavs till 2 m3/s och avsågs täckas
genom uttag från Viskan. Till detta fordrades bl.a. en reglering av sjön Fävren samt anläggandet 
av en damm m.m. i nedre delen av Viskan. SIAB ansökte också om tillstånd att avleda
avloppsvattnet från anläggningen genom avloppstub ut i Kattegatt för utsläpp på ett djup av 
knappt 20 meter inom ett område sydväst om ön Södra Horta. SIAB ansökte också om tillstånd
för att anlägga en hamn i Klosterfjorden för utskeppning av massa och för tillförsel av vissa
råvaror, samt för tippning av muddermassor (från hamnbygget) i havet. Vi kommer i analysen 
av vattenmålet att fokusera på de klagomål/sakkunnigutlåtanden/domar och teknikval som kan 
relateras till de vattenburna utsläppen, vilka i högre grad än vattenuttag och hamnbygge är 

10 Arbetsmarknadsstyrelsens yttrande i stadsplaneärendet den 31/1 1968; Kommerskollegiums yttrande i stads-
planeärendet den 30/1 1968; Sjöfartsstyrelsens yttrande i stadsplaneärendet den 23/1 1968; Skogsstyrelsens yttrande
i stadsplaneärendet den 1/2 1968; SMHI:s yttrande i stadsplaneärendet den 30/1 1968; Naturvårdsverkets yttrande i
stadsplaneärendet den 6/2 1968; Statens planverks yttrande i stadsplaneärendet den 5/2 1968; Statens vägverks ytt-
rande i stadsplaneärendet den 26/1 1968; Sveriges industriförbunds yttrande i stadsplaneärendet den 20/2 1968; och
Västsvenska skogsindustriutredningens yttrande i stadsplaneärendet den 1/2 1968 (Väröbacka III, Regeringsrätten,
Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA). Se också Regeringsrättens/Kommunikationsdepartementets beslut den
29/3 1968 angående stadsplan för delar av Värö kommun (Väröbacka I, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr
SR 3693/67, RA).
11 Statens planverks yttrande i stadsplaneärendet den 5/2 1968, s. 2 (Väröbacka III, Regeringsrätten, Socialdeparte-
mentet, Dnr SR 3693/67, RA).
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processtekniskt bundna och således i högre utsträckning kan bidra till analysen av miljövänliga
teknikval i pappersmassaindustrin.

SIAB motiverade lokaliseringen av anläggningen till Väröhalvön genom en rad faktorer. 
Lokaliseringen till Västsverige uppgavs bero på sydvästra Sveriges ”betydande virkesöver-
skott”, och kustläget motiverades med möjligheten att använda Kattegatt som recipient, samt
möjligheten att anlägga en hamn i direkt anslutning till fabriken. Vad angick lokaliseringen till 
själva Värö uppgavs den baseras på: (a) tillgången till sötvatten för fabrikationen i tillräcklig 
mängd och med lämplig beskaffenhet (Viskan); (b) goda grundläggningsförhållanden;12 (c) 
goda kommunikationsförhållanden för vägtransport (all vedråvara till fabriken förväntades 
komma att fraktas vägledes);13 och (d) den dolda arbetskraft som området enligt SIAB rymde
till följd av undersysselsättningen inom det småskaliga jordbruket.14

Jämlikt föreskrifter i vattenlagen hade SIAB anmält sina avsikter till länsstyrelsen i 
Halland redan i december 1963. Till följd av detta hade länsstyrelsen kungjort för berörda par-
ter att ett informationsmöte skulle hållas i frågan i Varberg den 25/2 1964. Mötet hade dragit 
deltagare från utöver SIAB, flera kommunala15, regionala16 och nationella17 myndigheter, lik-
som från andra organisationer18 och dessutom från ortsbefolkningen. Ett halvår senare, i augusti 
1964, efter att berörda parter haft möjlighet att yttra sig över mötesprotokollet hade länssty-
relsen tillstyrkt projektet och det var först efter detta som SIAB sände in ansökan till VD.

I deldom den 10 maj 1968 lämnades SIAB tillstånd av VD för i princip alla delar i ansö-
kan, dvs. dammen, de anordningar som krävdes för vattenbortledningen ur Viskan (dock inte
för själva vattenuttaget), avloppstuben, hamnen och muddermassorna. SIAB gavs här också till-
stånd att påbörja begärda anläggningar utan hänsyn till om domen skulle komma att överklagas. 
Deldomen överklagades av flera av de klagande och gick upp i Vattenöverdomstolen (VÖD),
där beslut togs i februari 1969 att återvisa delen om avloppstuben till VD. Övriga delar av 
deldomen från maj 1968 valde dock VÖD att i stort sett bibehålla i dom i oktober 1969. Denna 
dom överklagades i sin tur till Högsta domstolen där beslut togs i december 1971 att inte ens 
ompröva VÖD:s dom från oktober 1969.19 Vad gäller avloppstubsdelen som återförvisades VD 
gavs tillstånd för denna av VD i februari 1971. Även denna dom överklagades till VÖD där
beslut togs i januari 1972 att i stort sett låta Vattendomstolens dom stå fast. Beträffande ansö-
kan om vattenuttag och reglering av Viskan genom damm, vilket VD gav tillstånd till genom 

12 Grundläggningsförhållandena uppgavs av SIAB vara goda på platsen med hänsyn till storleken och arten av de
maskiner som skulle komma att ingå i fabrikens utrustning (SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1, SIAB angående
sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Västerbygdens vattendomstol, A89/1964, Vänersborgs tingsrätts arkiv).
13 Planer fanns då på att bygga ut E6 till motorväg (Motorväg E6 i Halland, 1996).
14 SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Västerbygdens vattendom-
stol, A89/1964, Vänersborgs tingsrätts arkiv).
15 Hälsovårdsnämnder och kommunalnämnder (Värö, Veddige och Lindberga kommuner), Varbergs stad och Borås
stad (Bilaga 26 till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1, SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Väster-
bygdens vattendomstol, A89/1964, Vänersborgs tingsrätts arkiv).
16 Bland annat länsingenjör, länsbostadsdirektör, länsarbetsdirektör, landsantikvarie, skogsvårdsstyrelse, fiskerikon-
sulenter (Bilaga 26 till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1, SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp,
Västerbygdens vattendomstol, A89/1964, Vänersborgs tingsrätts arkiv).
17 Bland annat Kammarkollegiet, Statens vatteninspektion, Sjöfartsstyrelsen, Fiskeriintendenter (Bilaga 26 till SIAB 
– VD 11/11 1964, Aktbilaga 1, SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Västerbygdens vattendomstol,
A89/1964, Vänersborgs tingsrätts arkiv).
18 Bland annat Hallands naturskyddsförening, Norra Hallands naturskyddsförening, Kärra villaägareförening, Norra
Hallands vattenvårdsdelegation, Norra Hallands luft- och vattenvårdsförening (Bilaga 26 till SIAB – VD 11/11
1964, Aktbilaga 1, SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Västerbygdens vattendomstol, A89/1964, Vä-
nersborgs tingsrätts arkiv).
19 Högsta domstolen omnämndes Kungl. Maj:t fram till 1974.
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dom i mars 1970, överklagades även denna dom till VÖD där beslut togs i juni 1971 att inte 
undanröja verkställighetsförordnandet.

Vad gäller tillståndsprövningen enligt hälsovårdsstadgan, insände SIAB en ansökan till 
hälsovårdsnämnden i Värö kommun i mars 1967 om att anlägga sulfatfabriken. Efter att nämn-
den infordrat yttranden från flera instanser20 lämnade den med vissa villkor tillstånd till fabri-
ken redan i juni 1967. Beslutet överklagades hos länsstyrelsen som lämnade besvären utan 
bifall i beslut den 9/11 1967. Beslutet överklagades hos Regeringsrätten som efter inhämtande
av yttranden21 lämnade utslag (tillstånd med vissa ytterligare villkor) den 4/6 1969. SIAB erhöll 
tillstånd för investeringar, men den rättsliga prövningen och klagomålen innebar också 
utmaningar för företaget då det gällde att utforma/anpassa tekniken.

4.1.3  De klagande
Under tillståndsprövningen sände ett 80-tal enskilda fastighetsägare från området kring Värö, 
erinringar till VD där de i allmänhet anhöll om att ansökan skulle avslås (ett fåtal anhöll endast
om skadestånd vid en eventuell tillkomst av anläggningen).22 Som argument för att ansökan 
skulle avslås angavs framförallt områdets betydelse ur frilufts- och rekreationsaspekt. De 
klagande framhöll att man anskaffat fastigheten med avsikten att använda den som semester-
/fritidsbostad, och det absoluta flertalet uppgav att man befarade att utsläppen från fabriken 
skulle bidra med försämrat bad och fiske, och överhuvudtaget degradera områdets karaktär som
frilufts- och rekreationsområde.23 Det var också relativt vanligt att de fastighetsägare som
använde sig av frilufts- och rekreationsargumentet, också betonade sannolikheten i att behovet 
av fritidsområden skulle komma att växa i takt med ökad fritid.24 Ett fåtal fastighetsägare
uppgav värden som naturvård och hälsa i sin argumentering för ett avslag av ansökan.25 Ett 
ännu mindre antal nämnde framtida generationers rättigheter i sammanhanget.26 Parallellt med
att majoriteten av de enskilda fastighetsägarna framhöll att de befarade att den planerade 

20 Från Statens luftvårdsnämnd, länsläkaren, provinsialläkaren i Varberg och professorn i hälsolära, Lars Friberg
(Skriftligt underlag till beslut i Värö hälsovårdsnämnd den 26/6 1967, Varbergs kommuns centralarkiv).
21 Statens institut för folkhälsan samt Statens naturvårdsverk.
22 Enskilda sakägare, se Viskanprojektet band I–XIII (SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Västerbyg-
dens vattendomstol, A89/1964, Vänersborgs tingsrätts arkiv).
23 En fastighetsägare berättar att fabriken blir hans närmaste granne och framhåller att inte ens djur kan tåla oljudet
och lukten från en sulfatfabrik på så nära håll, varför hans sommarbostad ”omöjliggöres” i dess ursprungliga be-
märkelse (Sven-Erik Nordlander – VD 3/11 1966, Aktbilaga 129, SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp,
Västerbygdens vattendomstol, A89/1964, Vänersborgs tingsrätts arkiv).
24 Under efterkrigstiden har minskad arbetstid i kombination med att det vuxit fram stora grupper av människor som
har sin huvudsakliga försörjning i icke-råvarubaserade näringar, bidragit till framväxten av intressegrupper som ofta
tillbringar sin ökade fritid i skog och mark, och som således har ett eget intresse av att begränsa det industriella
naturresursutnyttjandet (Lundgren, 1987). Se också diskussionen avsnitt 5.1.
25 I följande citat ur en erinran från enskild fastighetsägare framhålls både rekreations- och naturvårdsargument;
”Skall det tillåtas, att Västkusten nu får ännu ett område nedsmutsat och illaluktande, där tidigare människorna
hämtat vederkvickelse, sol och frisk luft. Den ödelagda naturen kan aldrig återställas. Kustbandet är vår omistli-
gaste naturtillgång. Det är ett öppet vanvett, att beröva oss det dyrbaraste vi äger. För varje år blir det allt större
efterfrågan på fritidsområden i samma takt som möjligheterna att finna dessa rekreationsområden minskar” (Elsa 
Olson – VD, datum okänt, s. 1, Aktbilaga 389, SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Västerbygdens
vattendomstol, A89/1964, Vänersborgs tingsrätts arkiv).
26 En fastighetsägare framhåller exempelvis att ansökan måste avvisas därför att tusentals hårt arbetande människor
runt om i landet borde ha möjlighet till den rekreation och avkoppling från produktivt arbete som en fastighet vid
havet innebär: ”Jag avser då inte bara min egen person [...] utan även de generationer som skall komma efter och
som kanske i ännu högre grad kan komma att behöva denna självklara möjlighet till kraftsamling och veder-
kvickande vila, som ett från nedsmutsande industrier fritt kustband erbjuder” (Håkan Blomqvist – VD 3/11 1966, s. 
1, Aktbilaga 137, SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Västerbygdens vattendomstol, A89/1964, Vä-
nersborgs tingsrätts arkiv).
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anläggningen skulle försämra områdets karaktär som frilufts- och rekreationsområde, framhöll
de naturligtvis också den befarade värdeminskningen på sin fritidsfastighet som ett argument
för att avslå ansökan. Många inkom också med skadeståndsanspråk. En enskild fastighetsägare 
gav i sin tur SIAB förslag på ett renare alternativ till sulfatmetoden, den så kallade magnesium-
bisulfitmetoden.27 De enskilda fastighetsägarnas problemdefinitioner och argument analyseras
inte i närmare detalj i denna studie. Däremot reflekteras naturligtvis deras åsikter genom de om-
budsutlåtanden som kommer att stå i fokus för studien. 

Utöver de enskilda fastighetsägarnas erinringar insändes i tillståndsprövningen av Viskan-
projektet erinringar från omkring 20 andra organisationer/föreningar, myndigheter, företag, och 
ombud. För denna studie aktuella föreningar, myndigheter och ombud utgörs huvudsakligen av 
Boråskretsen av Svenska Röda korset, drätselkammaren i Borås, kanslichef Richard Grundberg, 
fastighetsnämnden i Göteborg, Norra Hallands Luft- och Vattenvårdsförening, advokat Gunnar 
Michelson, Föreningen Norra Hallands Vattenvårdsdelegation, samt advokat Bo Björck.

Boråskretsen av Svenska Röda korset uppgav som saklegitimation sitt ägandeskap till 
fastigheten Rörvik 31 i Ås socken, använd för barnkoloniverksamhet samt ”för beredande av 
rekreation åt vissa andra kategorier.”28 Kretsen gjorde ”gemensam sak” med drätselkammaren, 
Borås stad, som uppgav som saklegitimation att kammaren årligen gav bidrag till kretsens
koloniverksamhet samt dessutom bedrev egen koloniverksamhet i stadens regi på en fastighet i 
Träslövs kommun.29 Kanslichef Richard Grundberg, Stadshuset i Borås, fungerade som ombud 
för kretsen respektive Borås stad. 

Fastighetsnämnden i Göteborg anmälde Göteborgs stad i egenskap av ägare av Tjolö-
holms gods vid Kungsbackafjorden som sakägare i målet. Staden hade förvärvat godset under 
1964 för 4.5 miljoner kr med syftet att skapa ett område för fritidsändamål, såsom bad, fiske, 
segling etc. Avståndet fågelvägen mellan platsen för den planerade anläggningen och godset 
uppgick till omkring 20 km. Göteborgs stad befarade att anläggningen riskerade utsätta 
Tjolöholm ”för skada och intrång.”30

Norra Hallands Luft- och Vattenvårdsförening (NHLV) konstituerades den 19 november
1963 i Göteborg och hade årsmöten i Onsala i augusti de två påföljande åren.31 I beaktande av
tidpunkten för föreningens konstituering torde vi kunna utgå från att den bildades med anled-
ning av SIABs planer på en sulfatfabrik på Väröhalvön.32 I föreningens stadgar från november
1963 sägs i § 1 att den skall: 

verka för god luft- och vattenhygien och därmed främja friluftsliv, segling och fiske[,] [...]
[och] skydda den förmån, som varje människa numera anser sig vara berättigad till, näm-
ligen att i samband med fritiden och semestern få vistas i ren och naturlig atmosfär.33

27 Denne fastighetsägare berättar att han varit i kontakt med VD:n för det amerikanska massaföretaget Copeland
Corporation i Illinois, USA, och att denne VD i ett brev till fastighetsägaren talat sig varm för metoden och dess
fördelar ur föroreningsaspekt (Rolf Nilo – VD 6/11 1966, Aktbilaga 153, SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans
utlopp, Västerbygdens vattendomstol, A89/1964, Vänersborgs tingsrätts arkiv).
28 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 860 (SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Väster-
bygdens vattendomstol, A89/1964, Vänersborgs tingsrätts arkiv).
29 Ibid.
30 Göteborgs stad – VD 17/11 1965, s. 2 (SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Västerbygdens vatten-
domstol, A89/1964, Vänersborgs tingsrätts arkiv).
31 Utifrån det material som studerats är det oklart om NHVL konstituerades till följd av att information om Södra
skogsägarnas planer i Värö redan fanns tillgänglig vid tiden för föreningens tillkomst.
32 Gummesson (1993).
33 Stadgarna för Norra Hallands Luft- och Vattenvårdsförening, antagna vid sammanträde den 19 november 1963, s.
2654 (SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Västerbygdens vattendomstol, A89/1964, Vänersborgs
tingsrätts arkiv).
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Vidare sägs i § 3 att föreningen främst skall verka genom:

upplysningsverksamhet i luft- och vattenvårdsfrågor, genom anordnandet av bl.a. samman-
komster med föredrag, diskussioner och demonstrationer samt genom att ingripa mot
förekommande eller befarade luft- och vattenföroreningar inom föreningens verksamhets-
område.34

Föreningens aktiva medlemmar skall enligt § 4 utgöras av personer:

som genom sin verksamhet är väl förtrogna med luft- och vattenhygieniska spörsmål, för 
luft- och vattenvården intresserade personer samt av kommuner, intresserade för före-
ningens verksamhet[,] [...] [men att föreningen även äger] upptaga stödjande medlemmar, 
vilka genom årsavgifter eller ekonomiska bidrag önska främja föreningens verksamhet.35

Ordförande i NHLV under (åtminstone) åren 1963-65 var civilingenjör Sven Rahm och före-
ningen företräddes i målet av advokat Gunnar Michelson. Med Michelson i spetsen utgjorde 
föreningen den mest aktiva klagandeparten i Värömålet. Notera att vi i det följande hänvisar till 
Michelson då det handlar om såväl skrivelser sammanställda av föreningen (bilagda Michelsons 
skrivelser) som skrivelser sammanställda av Michelson själv. Utifrån det material som studerats 
framgår tyvärr inte hur många huvudmän som Michelson som mest var ombud för i Värökon-
flikten. Vissa av Michelsons uttalanden vittnar dock om att det torde ha rört sig om flera hund-
ra. Exempelvis meddelar han i en skrivelse 1967 att de av hans huvudmän som äger strand-
fastigheter representerar cirka fyra mil av Hallandskusten, samt att hans huvudmän är ägare till 
ett 80-tal fastigheter bara i Värö kommun.36

Föreningen Norra Hallands Vattenvårdsdelegation (inte att förväxla med NHLV) före-
träddes av advokat Bo Björck. Föreningen berättar i en skrivelse i juni 1964 att den utgör en 
sammanslutning av olika lokala villaägareföreningar och enskilda fastighetsägare, i huvudsak 
lokaliserade till trakten mellan Frillesås och Södra Näs söder om Varberg. Det framgår vidare
genom denna skrivelse att det (1964) finns ca 5 000 fastigheter inom detta område som ägs av 
personer bosatta utom kommunen samt att dessa fastigheter har ett sammanlagt värde på ca 42 
miljoner kronor. Enligt föreningens stadgar var dess ändamål att vidta åtgärder för skyddandet 
av Norra Hallands kustbygd såsom fritidsområde.37 Föreningens stadgar finns tyvärr inte 
bifogade skrivelsen så vi vet inte när de antogs eller när föreningen konstituerades och således
inte om den bildades med anledning av SIAB:s planer på en sulfatfabrik. Föreningen synes inte
vara verksam idag (juni 2005).38 Advokat Bo Björck har undertecknat föreningens skrivelse av 
den 10 juni 1964. Som mest var Bo Björck ombud för knappt 500 fastighetsägare (i maj 1967).

Ytterligare en person som bör nämnas i detta sammanhang och vars inlägg studerats i 
denna studie är civilingenjör Åke Karlsson, chef för Göteborgs VA-verks konsultbyrå. Han 
agerade både som sakkunnig i allehanda frågor för flera av de övriga klagande och likaså som 
enskild klagande i Värömålet. I tillståndsprövningen enligt hälsovårdsstadgan var det fram-
förallt NHLV, advokat Michelson och Åke Karlsson som sände in erinringar. Detta betyder 

34 Stadgarna för Norra Hallands Luft- och Vattenvårdsförening, antagna vid sammanträde den 19 november 1963, s.
2654 (SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Västerbygdens vattendomstol, A89/1964, Vänersborgs
tingsrätts arkiv).
35 Ibid.
36 Michelson – VD den 29/6 1967, Aktbilaga 302, s. 3f. (SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp, Väster-
bygdens vattendomstol, A89/1964, Vänersborgs tingsrätts arkiv).
37 Föreningen Norra Hallands Vattenvårdsdelegation genom Bo Björck – Länsstyrelsen 10/6 1964 (Björck – VD
12/5 1965, Aktbilaga 34, A89/1964).
38 En internetsökning efter föreningen på sökmotorn Google i juni 2005 gav inga resultat.
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emellertid inte att luftföroreningsfrågan inte berördes av övriga klagande eftersom denna fråga
behandlades i hög grad även i tillståndsprövningen i VD trots att den egentligen inte reglerades
av vattenlagen.39

Till skillnad från Örebrokonflikten är ännu inte Värökonflikten glömd, allra minst av 
Södra skogsägarna själva. På organisationens hemsida står idag (juni 2005) följande skrivet på 
öppningssidan för Södra Cell Värö:

Efter etableringen av Mönsterås på ostkusten och Mörrum på sydkusten ville Södraled-
ningen fullborda sitt industribygge med ett massabruk även på västkusten. Därmed skulle de
egna industrierna få en genomtänkt strategisk-geografisk positionering med hänsyn till vir-
kestillväxten i Södras verksamhetsområde.
Att genomföra Väröprojektet visade sig dock av olika anledningar bli mer komplicerat än de
båda tidigare fabriksetableringarna. Väröfrågan aktualiserades nämligen under slutet av
1960-talet, ungefär samtidigt som den gryende miljödiskussionen i samhället började ta fart. 
Planerna på en storindustri mitt i ett av Sveriges populäraste rekreationsområden mötte
starkt motstånd men 1972 kunde fabriken ändå stå klar. Som en ödets ironi blev den tidigare 
kritiserade anläggningen sedan världens första massabruk att 1993 gå över till totalt klorfri
framställning av pappersmassa.40

4.1.4  Kapitlets disposition
I föreliggande kapitel analyseras Värökonfliktens förlopp och resultat, hur de klagande definie-
rade och argumenterade kring de till anläggningen relaterade miljöproblemen, vilken inverkan
lagstiftning och experter hade på konflikten liksom hur SIAB svarade på konflikten, inte minst
ur en teknikvalsaspekt. I avsnitt 4.2 utmejslas Värökonfliktens grundfråga, d.v.s. vilka grundläg-
gande intressen och värden som stod på spel i konflikten samt vilka de mest framträdande
lagrummen var i konflikten och i vilka de inblandade aktörerna sökte stöd för sina åsikter i. I 
avsnitt 4.3 analyseras lukt-/luftföroreningsfrågans förlopp och resultat med hänsyn till både
aktörernas argument, inverkan av expertutlåtanden och lagstiftning, samt SIABs svar ur teknik-
valsaspekt. Avsnitt 4.4 slutligen behandlar motsvarande frågeställningar i vattenörorenings-
frågan. I detta sista avsnitt analyseras också karaktären på den vetenskapliga kontrovers som
uppstod kring delar av vattenföroreningsfrågan samt hur denna inverkade på konflikten i övrigt. 

Det centrala källmaterialet för stora delar av detta kapitel utgörs av handlingar relaterade
till tillståndsprövningen av Värö bruk enligt vattenlagen i Västerbygdens vattendomstol (respek-
tive i Vattenöverdomstolen och Högsta domstolen) under perioden 1964-1972. Målet är be-
nämnt ”SIAB angående sulfatfabrik vid Viskans utlopp” och finns bevarat i 13 band på sam-
manlagt drygt 6 000 sidor under diarienummer A89/1964 på tingsrättens arkiv i Vänersborg. I 
det följande avses detta material då referensen A89/1964 omnämns.

39 Frågan om vem som kunde anses vara sakägare i konflikten utgjorde en av de frågor som debatterades i konflik-
ten. SIAB själv framhöll en bit in i tillståndsprövningen beträffande det stora tillskottet anmälda sakägare i målet,
att det inte kunde vara riktigt att kretsen omfattade: ”envar, som från enbart subjektiva utgångspunkter bedömer att
företaget kan vålla honom olägenhet av något slag” (SIAB – VD 15/4 1966, Aktbilaga 61, s. 31, A89/1964). SIAB
föreslår i stället att den som är strand- eller fiskerättsägare inom ”influensområdet”, dvs. en mil i alla riktningar från
fabriken, bör hänföras till sakägarkretsen. Denna inställning delades naturligtvis inte av majoriteten av de klagande,
vilka bl.a. menade att  SIABs åsikt om vem som kunde anses vara sakägare i målet, var att göra sken av att det bara
skulle vara fråga om ”en slags punktuell skadeverkan å Hallandskusten”, när det i verkligheten sannolikt handlar
om en luft- och vattenförorening av ett mycket större område (Michelson – VD 30/1 1967, Aktbilaga 184, s. 18f.,
A89/1964). Vidare påpekade de klagande hur det hörde till det normala att fastigheter som inte var belägna vid
strandlinjen, likväl var tillförsäkrade rätt till tångtäkt, båtplats m.m. (Michelson – VD 29/6 1967, Aktbilaga 302, s.
3f., A89/1964). Enligt de klagande borde dessutom inte sakägarkretsen fastslås innan verkningarna från fabriken
eller influensområdets storlek blivit klarlagda (Åke Karlssons PM av den 6/10 1966, s. 13, bilaga till Björck – VD 
31/10 1966, Aktbilaga 115, A89/1964).
40 Information hämtad från www.sodra.se den 27 juni 2005.
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4.2 Värökonfliktens grundfråga
Såsom skildras i Figur 4.1, stod frågan om industriell exploatering (och medföljande ekonomisk
tillväxt) mot bevarandet av turism-, fritids-, rekreations- och naturvärden som en grundfråga/-
grundkonflikt genom hela konflikten. Det var bevarandeargument som i grunden förenade de 
klagande, dvs. viljan att bevara området som ett rekreations-/turismområde där det skulle finnas 
möjlighet för den moderna människan till vederkvickelse i närhet till naturen, utan störande 
industriella inslag. Dessa värden som de klagande menade skulle bevaras parallellt med ett 
bibehållande av områdets dåvarande karaktär, formulerades och lades fram på olika sätt av de
klagande (se Figur 4.1). Som en naturlig följd av att de klagande fokuserade på dessa värden, 
samt av det pågående (förberedande) fysiska riksplaneringsarbetets och den moderna miljölag-
stiftningens (liksom vattenlagens) betoning av lokaliseringens betydelse vid tillståndsprövning 
av industrietablering, lyfte de klagande tidigt i processen fram frågan om anläggningens lokali-
sering, och om annan lokalisering av anläggningen skulle kunna främja såväl turism-/naturvär-
den som samhälls-/företagsekonomiska värden. Att lyfta fram frågan om en eventuell omlokali-
sering utgjorde en möjlighet för de klagande att kanalisera turism-, natur- och rekreations-
intressena, och samtidigt erhålla rättsligt stöd. SIAB bemötte i viss mån omlokaliseringsfrågan i 
sina skrivelser bundna till vattenmålet (och även i samband med hälsovårdsmålet eftersom 
frågan kom upp även där). SIAB bemötte emellertid egentligen aldrig direkt argumenten beträf-
fande områdets turism- och naturvärden, varför det (till skillnad från i Örebrokonflikten) inte
heller uppstod en regelrätt ”miljödebatt” mellan bolaget och de klagande i Värökonflikten. I 
stället lyfte SIAB fram de olika företags- och samhällsekonomiska värden som lokaliseringen 
skulle medföra (Figur 4.1).

I detta avsnitt undersöks först de centrala lagrum som åberopades av de klagande i syfte 
att hävda sina intressen samt argumenteringen kring den båtnad/nyttoutredning som det ålåg 
SIAB att sammanställa enligt det av de klagande mest åberopade lagrummet 3:2 i VL. Både luft-
och vattenföroreningsproblemet tenderade diskuteras inom ramen för VL, vilken således inne-
hade en framträdande roll i Värökonflikten. Därpå undersöks i mer detalj de turism- och natur-
värden som lyftes fram av de klagande genom konflikten (i såväl hälsovårdsmålet som i vatten-
målet) samt den argumentering kring anläggningens lokalisering som fokuseringen på dessa 
värden drev fram. De företags- och samhällsekonomiska värden som lyftes fram av SIAB, och 
som till viss del kommenterades av de klagande, undersöks sist i detta avsnitt.

4.2.1  Nyttan av anläggningen – grundfrågans rättsliga plattform
Grundfrågans/konfliktens rättsliga plattform i Värökonflikten, utgjordes framförallt av 2:3, 1-2
st. i vattenlagen (VL): 

Ej må någon så bygga i vatten, att […] skada tillfogas eller intrång göres å annan tillhörig 
egendom, […], utan så är att nyttan av byggnaden eller den del därav, som föranleder in-
trånget, prövas efter avdrag av byggnadskostnaden uppgå till ett värde, motsvarande tre 
gånger den skada och det intrång, som göres å åker och äng, samt två gånger skadan och in-
trånget å annan egendom. […].
Skulle byggande i vatten hava till följd, [...] att odlad jord till en efter ortsförhållandena
betydande omfattning sättes under vatten eller eljest väsentligt skadas, eller att fiskeri- eller
annan näring av större betydenhet lider väsentligt förfång, eller att befolkningen eljest får si-
na levnadsförhållanden väsentligt försämrade, må byggnaden [...] icke ske. Lag samma vare,
där genom byggande i vatten skulle förorsakas sådan bestående ändring av naturförhållan-
dena, varigenom väsentligt minskad trevnad för närboende eller betydande förlust från
naturskyddssynpunkt är att befara.41

41 Vattenlag; given Stockholms slott d. 28 juni 1918 (1964) Norstedt, Stockholm. 2 kap., 3§, 1-2 st. 
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Vattenföroreningar Luftföroreningar

Rättsliga plattformar 

Vattenlagen (avsnitt 4.2.1) Hälsovårdsstadgan

Figur 4.1: Värökonfliktens grundfråga: lagar, argument och aktörer 

Bevarandesidans argument
Fritidsområden går förlorade, och
behovet av sådana ökar i framtiden.
Turismindustrin skadas.
Fastighetspriserna faller.
Badstränder och vatten smutsas ned.
Negativa effekter på folkhälsan.
Naturvärden går förlorade.
Utsläppen drabbar fiskebeståndet
samt i förlängningen fritidsfisket.
Anläggningen ej i linje med utveck-
lingen inom miljövården och den
fysiska riksplaneringen.
Inget virkes- och eller arbets-
kraftsöverskott förekommer.
Befintliga bruk tillräckliga för att 
täcka behoven av pappersmassa.

Exploateringssidans argument
Existerande virkesöverskott, som
”bör tas om hand”.
Exportinkomster för nationen.
Viktigt med närhet till hamn.
Möjlighet till avfallsvattenutsläpp
i havet.
Färskvattentillgång i Viskan.

Respons i lokaliseringsfrågan
Området ifråga är inte lämpat för
friluftsbad.
Tydlig fördyring utan direkt
tillgång till hamn.
Etc.

Lokaliseringen
I fokus för
konflikten

”Bevarande” (avsnitt 4.2.2) ”Exploatering” (avsnitt 4.2.3) 

 Kust? Inland?

Aktörer på bevarandesidan Aktörer på exploateringssidan
Klagande: SIAB:

Boråskretsen av Svenska Röda korset och drätselkammaren
i Borås, genom kanslichef Richard Grundberg (Borås stads-
hus).

Södra skogsägarnas industri AB
(SIAB).

Engagerade experter:
Fastighetsnämnden i Göteborg; Ulf Högström, Docent, SMHI.Norra Hallands Luft- och Vattenvårdsförening (NHLV),
genom advokat Gunnar Michelson. Börje Kullenberg, Professor i 

oceanografi, Göteborgs univ.Föreningen Norra Hallands Vattenvårdsdelegation, genom
advokat Bo Björck. Ulf Grimås, Docent, Zoologiska

institutionen, Uppsala universitet.
Engagerade experter och konsulter: Henning Hamilton, civiljägmästare.

Åke Karlsson, chef för Göteborgs VA-verks konsultbyrå. Stig Freyschuss, IVL. 
Lennart Rahm, Professor i vattenbyggnad, Chalmers. Thorsten Streyffert, skogsekonom
P. R. Owen, Professor i oceanografi, Imperial College, UK. Skogsindustrins vattenlaboratorium
Magnus Nordquist, Civiljägmästare och Skog. Doktor. IVLAB.

VBB.
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I enlighet med denna paragraf ålåg det SIAB att visa på anläggningens nytta genom en båtnad- 
(nytto-) utredning. Paragrafen åberopades ofta av de klagande, naturligtvis endast i vattenmålet,
men som stöd för både luft- och vattenföroreningsrelaterade argument. VL och speciellt dess 2:3 
hade således en central betydelse i Värökonflikten. Samtidigt som de klagande hänvisade till 
nämnda lagrum hänvisade de till de skador som anläggningen befarades komma att orsaka på 
regionens stora turism-/frilufts-/rekreations- och naturvärden. Dessa skador utgjorde i sin tur de 
klagandes huvudsakliga argument mot projektets genomförande, både i vatten- och hälsovårds-
målet, och det var i dessa värden som argumenten mot luft- och vattenförorening nästan helt 
utan undantag mynnade. Således hänvisade de klagande till dessa värden även i hälsovårdsmålet
sedan detta ”tagit över” luftvårdsfrågan, även om man i detta sammanhang inte längre kunde 
hänvisa till 2:3 i VL. Som traditionen bjöd och som en naturlig effekt av de klagandes 
åberopande av 2:3 i VL, bemötte SIAB i sin tur dessa ”miljöargument” mot anläggningen, med
både samhällsekonomiska och företagsekonomiska argument för anläggningen.

I föreliggande avsnitt görs ett försök att analysera denna grundkonflikt i sig, men också 
hur den ”rann över” till att handla om frågor såsom om en omlokalisering av anläggningen 
skulle kunna främja båda sidor i konflikten? Upplägget i detta avsnitt är tematiskt till skillnad 
från övriga avsnitt (4.3 – 4.4) som är kronologiska. Av naturliga skäl utgör heller inte sakkun-
nigutlåtanden något markant inslag i denna grundkonflikt eftersom sakkunniga tenderar uttala 
sig endast om sina respektive specialområden (dock med vissa undantag) snarare än om en så 
bred fråga som den eventuella konflikten mellan industriell exploatering och bevarande.

De klagande om tillåtligheten enligt vattenlagen
Ovan nämnda paragraf (2:3) utgör det lagrum i VL som åberopas mest frekvent av de klagande. 
Utöver de två ovan delvis citerade styckena utgjordes paragrafen av ännu ett stycke som
behandlade Konungens rätt, om VD så önskade, att överta ett mål och lämna medgivande till 
byggnaden även om målet mött hinder enligt första och andra styckena. 

Michelson åberopar paragrafens två första stycken i erinringar i oktober 1965 och yrkar att 
målet skall förklaras vilande tills SIAB sammanställt en båtnadutredning över det beräknade 
företaget.42 I senare erinringar åberopar Michelson även paragrafens tredje stycke, att ansökan 
skall underställas Konungen. Även Grundberg åberopar paragrafen och yrkar att VD, om inte 
målet i sig avvisas (exempelvis på grund av att SIAB inte visat att erforderliga förvärvstillstånd 
erhållits), borde avslå ansökan. Grundberg påpekar att paragrafens andra stycke tillkommit 1961 
med anledning av kraftexploateringen, men konstaterar att det ”givetvis även [är] tillämpligt på
en [sulfatfabrik].” Blotta förläggningen till Lahall av en sulfatfabrik är ”i förevarande fall 
tillfyllest för att ansökningen skall avslås”, fortsätter Grundberg och påpekar hur, utöver att 
jordbruksmark och fiske drabbas, befolkningen får sina levnadsförhållanden försämrade till följd
av vattenreglering, buller och lukt, samt genom nedsmutsande avloppsvatten.43 Om inte annat
borde ansökan enligt Grundberg kunna avvisas på grund av den ändring av naturförhållandena 
som den orsakar, ”så att närboende får en väsentligt minskad trevnad” och då ”en betydande
förlust ur naturskyddssynpunkt är att befara.”44 ”Västkusten är en alltför värdefull del av vårt
land för att offras på den inhemska konkurrensens altare”, avslutar Grundberg.45

Även Björck erinrar på våren 1965 mot företagets tillåtlighet med åberopan av samma
lagrum och yrkar, liksom Michelson och Grundberg, att tillåtlighetsfrågan vilandeförklaras tills

42 Michelson – VD 14/10 1965, Aktbilaga 45 (A89/1964).
43 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 870 (A89/1964).
44 Ibid.
45 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 871 (A89/1964).
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det föreligger en båtnadutredning.46 Han ifrågasätter dock möjligheten för SIAB att utreda en 
sådan till fördel för företaget, inte minst eftersom frågan om virkesöverskottet (bolagets huvud-
argument för projektet) inte är obestridd och det dessutom gjorts gällande att fabriken skulle
komma att tvinga existerande industrier i regionen att lägga ned. Björck menar också att SIAB 
undervärderat anläggningens direkta och indirekta skadegörelse, bl.a. till följd av vattenbort-
ledningen.

Nyttan av att anlägga ifrågavarande industri och [...] nyttan av det begärda bortledandet är
således icke på något sätt styrkt av sökanden.47

Björck efterfrågar därför en granskning av företagets nytta, av helt fristående skogliga och eko-
nomiska sakkunniga, där likaså den värdeminskning av sakägarnas fastigheter tas med i bedöm-
ningen som kan följa på områdets karaktärsförändring till ett industriområde och som kan utgö-
ras av miljonbelopp.48

Flera av de klagande hänvisade dessutom till 1:1 VL i försöken att få till stånd en avvis-
ning av målet. Där stadgades det att ”envar äger [...] råda över det vatten, som finnes å hans 
grund.”49 Grundberg framhåller exempelvis i flera sammanhang att SIABs ansökan helt och 
hållet borde avvisas av VD eftersom det inte föreligger något förvärvstillstånd för de fastigheter
som ingår i fabrikstomten, och bolaget således inte rådde över något vatten på området vid tiden 
för ansökans sammanställning; ”Har man icke någon grund äger man följaktligen heller icke 
råda över något vatten.”50 Även Michelson framhåller att det faktum att SIAB inte visat att 
erforderliga förvärvstillstånd erhållits, utgör ett rättegångshinder, varpå han yrkar att ansökan 
borde avvisas. Också Björck påtalar att SIAB bara synes disponera över en mindre del av den 
totala vattenföringen, varför han anser att yrkandet borde avslås. Flera ombud yrkar dessutom på
en sammanslagning mellan förevarande mål och målet om Fävrens reglering, med hänvisning 
till 11:22 i VL, vilken bl.a. stadgade att: 

Vattendomstolen äge [...] pröva yrkanden, vilka hava samband med den ansökan eller talan, 
varom i målet huvudsakligen är fråga [...].51

Grundberg yrkar på en sådan sammanslagning ”enär betryggande tillgång till vatten för driften 
eljest icke tillförsäkras sulfatfabriken [om inte Fävren regleras]”52 och det således finns ett 
påtagligt samband mellan de båda målen. Framförallt anhåller dock Grundberg om en omedel-
bar avvisning från VD:s sida av de båda målen, med hänvisning till att skogsägarna saknar vits-
ord att föra talan om dem (äger inte vatten att råda över).53 Grundberg anser för övrigt att målet
borde avvisas av det skälet att SIAB inte styrkt att det råder planmässiga förutsättningar för an-
läggandet av en sulfatfabrik på Lahallområdet.54

46 Björck – VD 12/5 1965, Aktbilaga 33, s. 1f. (A89/1964); Björck – VD 12/5 1965, Aktbilaga 34, s. 2 (A89/1964).
47 Björck – VD 14/10 1965, Aktbilaga 51, s. 2 (A89/1964).
48 Bilaga B, s. 5 till Björck – VD 12/5 1965, Aktbilaga 34 (A89/1964); Björck – VD 12/5 1965, Aktbilaga 34, s. 2
(A89/1964).
49 Vattenlag; given Stockholms slott den 28 juni 1918. (1964) Norstedt, Stockholm. 1 kap., 1 §.
50 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 861 (A89/1964).
51 Vattenlag; given Stockholms slott den 28 juni 1918. (1964) Norstedt, Stockholm. 11 kap., 22 §, VL.
52 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 867 (A89/1964).
53 Vattenlag; given Stockholms slott den 28 juni 1918. (1964) Norstedt, Stockholm. 2 kap., 3 §, 2 st.
54 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31 (A89/1964); Grundberg – VD 15/2 1967, Aktbilaga 197 (A89/1964).
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Företagets tillåtlighet bestrids också (bl.a. av Göteborgs stad) med hänvisning till 8:32 i 
VL, 55 där det stadgades att: 

Ej må någon så avleda industriellt avloppsvatten, att genom förorening av vattendrag, sjö 
eller annat vattenområde ur allmän eller enskild synpunkt uppkommer olägenhet av någon 
betydelse, med mindre föroreningens förebyggande prövas kräva åtgärder, som ej skäligen
kunna fordras.56

Åke Karlsson anför i sin tur angående SIABs försäkran att hålla sig inom ramen för vad 
som är stadgat i 2:12 i VL; ”ej må så byggas i vatten, att menlig inverkan på klimatet eller på det 
allmänna hälsotillståndet vållas eller eljest allmänna intressen i avsevärd mån försämras”,57 att 
ännu ligger det inte någon utredning till grund för en sådan försäkran.58

SIAB om tillåtligheten och debatten kring båtnadutredningen
Efter att flera av de klagande hänvisat till lagrum 2:3 i VL i över ett års tid (främst under 1965),
inkommer SIAB till slut med båtnadutredning i april 1966. I samband med denna anför SIAB att 
det inte finns något skäl att befara att fabriken skulle förorsaka ”väsentligt förfång” för varken 
fiskerinäring, befolkning eller naturförhållanden eftersom tekniken i berörda hänseenden måste
anses förbättrad nu än när de ”lovordade” Mönsterås- och Mörrumfabrikerna byggdes.59 De kla-
gandes åberopande av 1:1 i VL kommenterar SIAB delvis redan 1965 i samband med att bolaget 
lämnar in en förteckning över förvärvade fastigheter i Värö och meddelar att hamnanläggningen
i sin helhet avses anläggas inom eget mark- och vattenområde.60 Vid ett senare tillfälle under-
rättar SIAB dessutom om att avloppstuben inte bara kommer att gå över eget vattenområde utan 
även över radiohandlare G.S Johanssons fastighet.61 Beträffande Göteborgs stads hänvisning till 
8:32 VL, anför SIAB att:

ej från något håll synes […] göras gällande att de åtgärder och anordningar för rening och
utsläpp av avloppsvatten som bolaget förbundit sig att vidta, inte skulle motsvara vad som i
detta fall skäligen kan krävas i skadeförebyggande syfte.62

Beträffande de klagandes åberopande av 2:12 i VL, avger SIAB en försäkran i påmin-
nelser under våren 1966, om att varken klimatet eller det allmänna hälsotillståndet kommer att 
påverkas menligt.63 Under 1967 anför i sin tur SIAB att ifrågavarande lagrum inte kan vara 
tillämpligt i syfte att förhindra sulfatfabrikens tillkomst eftersom vattenbortledandet ej kan ha 
någon menlig inverkan på varken klimatet eller det allmänna hälsotillståndet, samt då luftför-
oreningarna från själva fabriken skall prövas i annan ordning.64 Man kan fråga sig varför SIAB 
inte omnämner avloppstuben i detta sammanhang, vilken ju de klagande befarade skulle komma
att inverka på hälsotillståndet (se vidare avsnitt 4.4).

55 Göteborgs stad – VD 24/2 1967, s. 1 (A89/1964).
56 Vattenlag; given Stockholms slott den 28 juni 1918. (1964) Norstedt, Stockholm. 8 kap., 32 §, 1 st.
57 Vattenlag; given Stockholms slott den 28 juni 1918. (1964) Norstedt, Stockholm. 2 kap., 12 §.
58 Åke Karlssons PM av den 6/10 1966, s. 13 (Björck – VD 31/10 1966, Aktbilaga 115, bilaga 1, A89/1964).
59 SIAB – VD 15/4 1966, Aktbilaga 61 (A89/1964).
60 SIAB – VD 20/2 1965, Aktbilaga 2 (A89/1964).
61 SIAB meddelar att Johansson således även bör uppges som sakägare (SIAB – VD 20/2 1965, Aktbilaga 2,
A89/1964).
62 SIAB – VD 13/1 1967, Aktbilaga 181, s. 28 (A89/1964).
63 SIAB – VD 15/4 1966, Aktbilaga 61, s.11 (A89/1964).
64 SIAB – VD 13/1 1967, Aktbilaga 181, s. 21f. (A89/1964).
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Den båtnadutredning som SIAB sammanställer under 1966 visar på en årlig nytta om ca 
20 miljoner kronor.65 Denna finner emellertid Michelson vid detaljgranskning vara både ”ofull-
ständig” och ”missvisande.” Om den av SIAB uppgivna årskapaciteten, påpekar exempelvis
Michelson hur man ”normalt” inom cellulosaindustrin räknar med att högst 95 % av den teore-
tiska årskapaciteten kan uppnås, inte 100%. Dessutom, fortsätter Michelson, bör man räkna med
en viss övergångsperiod innan full årsproduktion kan uppnås, under vilken produktionsappa-
raten får en chans att trimmas in, kundkretsen byggas upp etc. Vad gäller det försäljningspris 
som uppgivits i båtnadutredningen, påpekar Michelson att det måste göras avdrag på detta för 
fraktkostnader, kundrabatter, kassarabatter och agentkommissioner. Även vedkostnaden, el-
kraftskostnaden, liksom drifts-, underhålls- och administrationskostnaderna, är enligt Michelson
för lågt angivna. SIAB har anmärkningsvärt nog heller inte tagit upp några som helst räntekost-
nader, påpekar han vidare, trots att bolaget själv uppgivit att projektet skall bekostas genom 
upplåning. Enligt Michelson uppgår det upplånade anläggnings- och driftskapital som SIAB 
måste förränta till minst 350 miljoner kr med en räntesats på omkring 8 %, vilket han påpekar 
innebär att en ytterligare årskostnad på 28 miljoner bör tas upp i båtnadutredningen. Nettoresul-
tatet blir att det av SIAB uppvisade årsnettot eller årliga nyttan på 20 340 000 kr, snarare borde 
handla om en årlig förlust på 24 695 000 kr, vilket gör projektet ekonomiskt ohållbart och 
därmed otillåtligt enligt vattenlagen. Slutsatsen av granskningen blir enligt Michelson att:66

den projekterade Väröfabriken allenast skulle kunna hållas vid liv genom en kraftig
underbetalning till de virkeslevererande jordbrukarna. 67

När SIAB vid ett senare tillfälle sökt åstadkomma en förmånligare båtnadutredning genom
att justera ned vedkostnaden, utan samtidig nedjustering av försäljningsvärdet, framhåller
Michelson det som ”helt förkastligt” i ljuset av att de sänkta vedpriserna enligt honom beror på 
ett sjunkande massapris.68 I kritiken av båtnadutredningen åberopar Michelson också disponent 
Eric Diedrichs (Mo och Domsjö AB, Husum) föredrag vid SPCI:s årsmöte 1967,69 där Diedrich
ställt upp kostnadskalkyler för två olika storlekar av nya cellulosafabriker. Michelson berättar att 
han vid en jämförelse mellan dessa kalkyler och SIABs egen kalkyl kommit fram till att den 
sistnämnda ”i hög grad är missvisande” med en övervärderad inkomstsida och en undervärderad 
utgiftssida.70 Björck hänvisar till denna kritik i en egen erinran.71 Grundberg anför beträffande 
båtnadutredningen, att anläggningskostnaden torde vara för lågt angiven till följd av att den 
baserats på ett för lågt styckpris för den tillverkade massan.72 Det faktum att även Michelson
riktat kritik mot båtnadberäkningen menar Grundberg dessutom ytterligare motiverar att krav 
ställs på SIAB att inkomma med ny reviderad båtnadutredning. Han yrkar att bolaget i samband
med detta också åläggs inkomma med en klarläggande redovisning beträffande skyddsområdets
omfattning eftersom detta inte redovisats på ett tillfredsställande sätt i båtnadberäkningen och då
det inte kan:73

65 SIAB – VD 15/4 1966, aktbilaga 61 (A89/1964).
66 Michelson – VD 7/10 1966, Aktbilaga 97, s. 6ff. (A89/1964).
67 Michelson – VD 7/10 1966, Aktbilaga 97, s. 16 (A89/1964).
68 Michelson – VD 8/2 1967, Aktbilaga 187, s. 6ff. (A89/1964).
69 Se bl.a. Svensk Papperstidning (1967).
70 Michelson – VD 29/6 1967, Aktbilaga 302, s. 4ff. (A89/1964).
71 Björck – VD 31/10 1966, Aktbilaga 115 (A89/1964).
72 Grundberg – VD 26/9 1966, Aktbilaga 86, s. 3f. (A89/1964). Det är dock oklart hur Grundberg resonerar då han
utgår från att anläggningskostnadens storlek delvis bestäms av prisnivån på massa.
73 Grundberg – VD 4/11 1966, Aktbilaga 159, s. 2 (A89/1964).
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förutsättas såsom tänkbart att sökandens markförvärv begränsas till den egentliga fabriks-
tomten. Jämväl utanför denna måste sökanden komma att bli lösningsskyldig till väsentliga 
markområden. Alternativt får man räkna med en omfattande skadeståndsskyldighet beträf-
fande grannfastigheter inom en nog så vidsträckt region.74

I januari 1967 bemöter SIAB punkt för punkt de uttalanden som gjorts i fråga om båtnad-
beräkningen och framhåller bl.a. hur försäljningsvärdet (på massan) drivs upp av både fabrikens 
gynnsamma läge ur transportsynpunkt och av reducerade agentkommissioner till följd av Södra 
skogsägarnas tidigare internationella kontakter. Vad beträffar de ej upptagna räntekostnaderna 
framhålls hur man förfarit i enlighet med praxis i mål av detta slag och dessutom inte i någon
instans mottagit någon principiell anmärkning mot båtnadberäkningen. SIAB anför också hur
nettonyttan nu beräknas uppgå till över 240 miljoner (och således inte med förlust, vilket
somliga av de klagande påstått).75 I en deldom i maj 1968 finner i sin tur inte VD att båtnad-
utredningen bidrar till att vattenbortledningen möter hinder.76

Deldomen i maj 1968 
Trots de klagandes idoga försök att få målet avvisat/otillåtligt, meddelas SIAB av VD i deldom
av den 10/5 1968 ett s.k. verkställighetsförordnande enligt 11:67 i VL, genom vilket bolaget 
erhåller tillstånd som ”må tagas i anspråk utan hinder av att beslutet därom icke äger laga 
kraft.”77 SIAB ges härigenom tillstånd att uppföra damm, vattenbortledningsföretag (pump-
station etc.), avloppstub78, hamn och muddertipp (dock ej själva vattenbortledandet79).80 Bara 
några dagar senare inkommer Michelson med ett inhibitionsyrkande81 till Vattenöver-domstolen
(VÖD) där han understryker att: 

tillåtlighetsfrågorna i målet äro så kontroversiella och av så stor allmän betydelse att arbeten
icke bör få påbörjas innan lagakraftägande dom därom föreligger.82

Även i tidigare erinringar till bl.a. länsstyrelsen (med anledning av hälsovårdsmålet) har Michel-
son påtalat tillåtlighetsfrågans synnerligen kontroversiella natur, samt hur den t.o.m. utgör en 
lokaliseringsfråga på riksplanet eftersom förläggningen av en sulfatfabrik till denna del av 
landet ”möter det starkaste motstånd från stora delar av vårt lands befolkning.”83 För att återgå
till de klagandes reaktioner på verkställighetsförordnandet i maj 1968, lämnar även Björck ett 
inhibitionsyrkande där han framhåller målets särdeles kontroversiella natur, och hur det handlar 
om alltför oförenliga intressen – naturvårds- och rekreationsintressen å ena sidan och industri-
intressen å den andra – för att arbetena bör få påbörjas innan lagakraftträdande dom föreligger. 

74 Grundberg – VD 4/11 1966, Aktbilaga 159, s. 2 (A89/1964).
75 SIAB – VD 13/1 1967, Aktbilaga 181, s. 18ff. (A89/1964).
76 Deldom i VD 10/5 1968, Aktbilaga 390, s. 21 (A89/1964).
77 Vattenlag: given Stockholms slott den 28 juni 1918, 11 kap., 67 §.
78 När domen överklagades till VÖD beslutades avloppstubsfrågan återvisas till VD (den 11/2 1969), som återigen
gav tillstånd i avloppstubsfrågan i dom den 11/2 1971, vilken ånyo överklagades till VÖD, som i sin tur i deldom
den 4/6 1971 och i dom den 26/1 1972, beslutade att inte undanröja verkställighetsförordnandet, respektive endast
ändra VD:s dom i fråga om rättegångskostnader.
79 I dom den 24/3 1970 i VD gavs SIAB tillstånd till vattenbortledandet ur Viskan, samt till reglering av vatten-
framrinning i Viskan genom damm (Dom i VD den 24/3 1970, Aktbilaga 440, A89/1964).
80 Deldom i VD 10/5 1968, Aktbilaga 390 (A89/1964).
81 Inhibition utgör ett beslut som innebär att den domstol eller myndighet som skall pröva ett överklagande, för-
ordnar att inga åtgärder får vidtas för att verkställa det överklagade avgörandet.
82 Michelson – VÖD 10/5 1968, Aktbilaga 1, s. 2 (A89/1964, band XIII).
83 Michelson – VD 8/9 1967, s. 1 (Väröbacka II, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA).
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Björck kritiserar också deldomen för att använda alltför vaga uttryckssätt för denna ”för […] 
västkusten livsviktiga fråga”, och påpekar att deldomen inte innehåller något tillstånd för vatten-
bortledning.84 Trots inhibitionsyrkandena beslutar VÖD den 17/6 1968 att till största delen inte 
undanröja verkställighetsförordnandet.85

4.2.2  Områdets turism-, rekreations- och naturvärden
I det följande undersöks de turism- och naturvärden som lyftes fram av de klagande genom 
konflikten (i såväl hälsovårdsmålet som i vattenmålet) samt den argumentering kring anlägg-
ningens lokalisering som fokuseringen på dessa värden drev fram. SIAB bemötte egentligen 
aldrig direkt argumenten beträffande områdets turism- och naturvärden (däremot bemötte man
omlokaliseringsargumenten). Genom protokoll från sammanträden med Södras ledning 
(verkställande direktörens chefsgrupp) från tillståndsprövningens senare halva (1968-1971),86

framgår emellertid att SIAB likväl var högst angelägen om att hålla sig informerad om och att
hänga med i den miljödebatt/lagstiftning och det miljövårdsarbete som pågick både lokalt, inom
branschen och på ett nationellt plan, och som i hög grad berörde Väröanläggningen och 
massaindustrin som helhet. Resonerade måhända bolaget som så att; ”ju mindre vi kommenterar
argumenten om turism- och naturvärden desto mindre erkänner vi att det föreligger risk för att 
dessa värden hotas genom anläggningens tillkomst, men det är bäst att ligga steget före 
motparten genom att hålla oss informerade om de strömningar som stödjer dennes intressen?
Nedan diskuteras därför även det ”miljöengagemang” som fanns inom bolaget. 

Anläggningens betydelse för rekreationsmöjligheter och turism 
Redan i samband med tillståndsprövningens början anför Michelson som ett grundläggande 
argument mot anläggningen att den skulle komma att lokaliseras i själva hjärtat av Halland, i en 
urgammal kulturbygd som utvecklats till landets mest betydande turist- och fritidsreservat. Han 
betonar att det krävs en mer ”omtänksam” politik om man vill se kustens popularitet bevarad, en 
politik som dessutom skulle ”glädja Hallands naturvänner.”87 Om fabriken kommer till stånd
skulle den bli den största av sin art i södra Sverige och hela kustområdet mellan Varberg och 
Onsalalandet skulle i olika avseenden påverkas och helt förändra karaktär, anför Michelson 
vidare, och påpekar att det dessutom skulle bli svårt för länsstyrelsen och andra beslutande 
myndigheter att i framtiden avvisa ansökningar om anläggningstillstånd för oljeraffinaderier och 
petrokemiska anläggningar. Man kan således vänta sig ett nytt Stenungsund på Hallandskusten, 
sammanfattar Michelson, vilket vore:88

ett fruktansvärt ansvar [...] för [...] myndigheterna [...] [att] ta på sig gentemot kommande
generationer.89

Michelson framhåller också värdet av att bevara området för turism och rekreation i mer
ekonomiska ordalag, och påpekar bl.a. hur turismindustrin utgör en industri med ekonomisk
betydelse för Halland, med sommargäster som tillför bygden avsevärda inkomster genom hyror, 

84 Björck – VÖD 4/6 1968, Aktbilaga 12, s. 1ff. (A89/1964, band XIII).
85 Beslut i VÖD den 17/6 1968, Aktbilaga 29, s. 3 (A89/1964, band XIII).
86 Genomgången av protokoll från sammanträden med verkställande direktörens (Södras) chefsgrupp är avgränsad
till perioden 1968-1971, främst eftersom denna period i hög grad överensstämmer med tiden för då Väröanlägg-
ningen projekterades och då en stor del av de slutliga teknikvalen gjordes.
87 Bilaga A till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
88 Orten Stenungsund, lokaliserad till den Bohuslänska kusten, utvecklades till en industrikommun fr.o.m. 1960-
talet, med den petrokemiska industrin som dominerande bransch.
89 Bilaga A, s. 2 till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).

178



livsmedels- och annan försäljning, serviceverksamhet etc. Han berättar att antalet sommarstugor 
(1964) uppgår till drygt 25 000 vid Hallandskusten, samt att generaldirektör Lundgren för 
Lantbruksstyrelsen uppgett att antalet torde kunna fördubblas på fem till 10 år. Den planerade
anläggningen skulle emellertid skada turistnäringen genom både vatten- och luftföroreningar 
samt genom bullerintrång, fortsätter Michelson, en näring som ”utgöra nyckeln till en fortsatt 
framgångsrik utveckling för denna del av landet.”90 De ekonomiska värden som redan inve-
sterats i Halland i form av fritidsbebyggelse m.m., menar Michelson dessutom är större än de
som avses investeras i den planerade anläggningen. Han betonar också hur det på grund av 
redan gjorda investeringar, är viktigt att göra en klar åtskillnad mellan de två olika bebygg-
elsetyperna: industriområde kontra rekreationsområde. En god vård av svenska naturtillgångar 
innebär att utpräglade rekreationsområden inte får spolieras, fortsätter Michelson, och föreslår 
att nytillkommande industrier därför bör placeras i områden ”där de icke nämnvärt kunna 
påverka det redan befintliga renhetstillståndet i luften och vattnet.”91 I syfte att ytterligare belysa
det nationalekonomiskt olämpliga i att kompromissa i fråga om områdets nyttjande, citerar 
Michelson slutet på en ”andrasidesartikel” i Aftonbladet från juni 1964:92

Om luft- och vattenförorenande industrier avvisas från västkusten behöver det inte betyda
att näringslivets utveckling stoppas. Det är orimligt att tala om fritidsverksamhet som en
”tärande” del av den mänskliga verksamheten. Den är i hög grad närande.
Idag och ännu mer i framtiden måste begrepp som produktivitet och näringsliv ses i ett
betydligt större sammanhang än tidigare.
Det vore en nationell olycka om naturfientliga industrier skulle ges företräde framför
millioner människors behov av plats för rekreation. 
Därför är västkusten och Väröbacka en hela Sveriges angelägenhet.93

På våren 1965 gör NHLV en omfattande Utredning angående planerad sulfatfabrik inom
Värö kommun som Michelson bifogar erinran. I utredningen hänvisas till den statliga fritids-
utredningens nyligt avgivna betänkande,94 där det bl.a. framhålls som sannolikt med en fördubb-
ling av nuvarande fritidshusbestånd redan under den närmaste femårsperioden. Faktorer som
talar för en sådan tillväxt i fritidshusbyggandet är en fortsatt urbanisering, ökad fritid, höjd
levnadsstandard och bättre kommunikationer. Det åligger, påpekar Michelson, både stat, kom-
muner och frivilliga organisationer ett stort ansvar att genom framsynt planering åstadkomma en
praktisk samordning mellan naturvårdsplaneringen och exploateringen för fritidsbebyggelse och
friluftsanordningar.95 I fråga om västkustens betydelse i detta sammanhang refererar Michelson 
till en beräkning gjord av Regionplaneförbundet för Göteborg där det framhålls att Väröhalvön 
med Bua, Lahall m.fl. områden, sannolikt kan rymma ytterligare 5 000 fritidshus.96 Michelson
hänvisar också till Svenska Turistförbundets årsmöte av den 11 december 1964, där det 
framhållits att västkusten vid den tidpunkten var det mest välbesökta turistområdet i hela
Sverige vad gällde både svenska och utländska turister. Han sammanfattar med orden: 

90 Bilaga A till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
91 Bilaga A, s. 9 till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
92 Bilaga B till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
93 Fendberg (1964).
94 SOU 1964:47.
95 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och vatten-
vårdsförening, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
96 Ibid.
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En sulfatfabrik i Värö kommer att medföra skadeverkningar som sträcka sig långt utanför 
själva anläggningsområdet. I första hand drabbas den bofasta befolkningen och fritids-
bebyggelsen i Värö och angränsande kommuner, varjämte sulfatfabriken kommer att verka
frånstötande på fortsatt bosättning i trakten samt dessutom stöta bort både turister och rekre-
ationssökande. Skadeverkningarna drabba alla de människor i vårt land och andra länder, för 
vilka västkusten utgör ett kärt och uppskattat tillflyktsmål för hälsa och rekreation. Mot 
bolagets anspråk står miljoner människors berättigade krav på ren luft, friska vatten och en
oförstörd natur.97

Även Boråskretsen med Grundberg i spetsen framhåller redan under tillståndsprövningens
början områdets turist- och rekreationsvärden. Grundberg hänvisar till det senaste decenniets 
beslut och planer i länsstyrelsens (i Hallands län) regi, som han menar speglar en vilja att skydda 
Lahall och det angränsande Bua som ett natur- och fritidsreservat, med frilagda stränder och 
med fritidsbebyggelsen lokaliserad inåt landet exempelvis hänvisar Grundberg till ett beslut i 
länsstyrelsen av den 30 maj 1952, där 1 § i Strandlagen åberopats i fråga om bebyggelse på det 
för anläggningen aktuella området, och där det fastslagits att bebyggelse inte får äga rum
närmare än 150 meter (på sina håll 300 meter) från strandlinjen. Grundberg hänvisar också till 
fastställda byggnadsplaner avseende fritidsbebyggelse inom det berörda området.98 Dessa planer 
har bidragit till att ”det absoluta flertalet” av alla fritidshus i området kommit till stånd på mark
som genom vederbörande kommun och länsstyrelsens försorg vikts för fritidsbebyggelse,
fortsätter Grundberg, som också menar att detta förhållande måste betraktas som att såväl 
kommunerna, men framförallt länsstyrelsen, härigenom:

lämnat garanti för att de avvisade områdena för framtiden också med oförändrad trevnad 
skall kunna utnyttjas för fritidsändamål.99

Liksom Michelson påpekar Grundberg också att det handlar om ett för fritidsändamål ”synner-
ligen intensivt utnyttjat” område. Grundberg vässar dessutom sina ekonomiska argument när 
han hänvisar till en utredning gjord av Borås drätselkammare med anledning av skogsägarnas 
ansökan, där kammaren sökt fastställa antalet fritidshus och dessas totala taxeringsvärde inom
församlingar ”som förmenas komma att influeras av en blivande sulfatfabrik vid Lahall.”100

Dessa fritidshus sträcker sig enligt utredningen från Släp församling i Kungsbacka fögderi i 
norr, till Tvååkers församling i Varbergs fögderi i söder (ett avstånd på drygt 7 mil). Grundberg 
uppger att utredningen visar på sammanlagt 10 252 fritidshus i undersökningsområdet, med ett 
sammantaget taxeringsvärde på 190 miljoner kronor.101 Grundberg framhåller också Lahall-
områdets speciella betydelse på Västkusten även för en kommande fritidsverksamhet ”av nog så 
differentierat slag”, och påpekar att området redan nu utnyttjas av folk från både Göteborgs-
regionen, Västergötland och Småland. Liksom Michelson betonar Grundberg också i detta sam-
manhang vilket stort ansvar som ligger på länsstyrelsen, ”icke blott mot nuvarande utan även 
mot kommande generationer.”102

Även Björck påpekar redan under tillståndsprövningens början, hur det mot SIABs in-
tresse står natur-, rekreations- och fritidsintressen, intressen som för övrigt föreningen Norra

97 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och vatten-
vårdsförening, s. 35, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
98 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31 (A89/1964).
99 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 890 (A89/1964).
100 Endast sådana fritidshus som ägs av icke mantalsskrivna är medtagna i utredningen. Se Grundberg – VD 13/5
1965, Aktbilaga 31, s. 889 (A89/1964).
101 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 890 (A89/1964).
102 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 888 (A89/1964).
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Hallands Vattenvårdsdelegation har till uppgift att tillvarata. Liksom Michelson och Grundberg 
betonar även Björck hur ”dessa intressen delas av en mycket stor del av svenska folket”:

folk åker till västkusten från hela Sverige för att få bada i rent och salt vatten, för att få
andas frisk havsluft, och för att få uppleva kontrasten mellan industrisamhället eller tätorten
därhemma och det rena fritidsområdet vid havet.103

En försämring av fritidsområdet måste dessutom betraktas ur ett skandinaviskt perspektiv, fort-
sätter Björck, eftersom västkusten är av utomordentlig betydelse för fritid och semester för en 
samlad skandinavisk befolkning om ca sex miljoner. Liksom Grundberg betonar Björck dess-
utom vikten av att prioritera de många invånare i närliggande tätorter som investerat i fritids-
bostäder i Värö-, Kärra-, och Åsaområdena, därför att de räknat med att områdena även i framti-
den skall kunna erbjuda dem den rekreation som storstadsmänniskan behöver. 104

Fortfarande under tillståndsprövningens senare halva framhåller Michelson turismargu-
mentet och understryker nu bl.a. turismens betydelse som världens största internationella indu-
stri och hur den utgör en allt viktigare inkomstkälla för Sverige. Han påpekar att västkusten är 
det mest besökta turistområdet i Sverige och menar att Väröfabriken (nu tillsammans med
Ringhals) skulle spoliera minst en fjärdedel av Hallands kuststräcka ur turist- och rekreations-
synpunkt.105 Enligt Michelson kan man dessutom redan nu skönja ett betydande prisfall på 
fastigheter inom ”influensområdet”.106 Liksom Grundberg gjorde redan under tillståndspröv-
ningens början framhåller han också hur tidigare uttalanden av länsmyndigheterna i Halland 
speglat en vilja att skydda området som ett natur- och fritidsreservat. Michelson citerar i detta
sammanhang flera uttalanden gjorda av länsmyndigheterna före länsstyrelsens beslut den 20/8 
1964 om att ge klartecken för Väröanläggningen. Exempelvis nämner han hur tidigare landshöv-
dingar beskrivit Halland som ”sommarlivets förlovade land” och dess kust som ”vacker och 
omväxlande med utmärkta strandbad,”107 samt hur länsarkitekten Manne Carlman beskrivit Hal-
landskusten som ”ett längtans mål för den framtida storstadsmänniskan.”108

Grundberg hänvisar några år in i tillståndsprövningen till tidigare myndighetsbeslut, bl.a. 
till en nyligt (1966) avlagd dom i Österbygdens VD beträffande Billerudsbolagets planerade
sulfatfabrik i Kvicksund, där domen inneburit att tillståndsfrågan hänskjutits Kungl. Maj:t. 
Grundberg önskar att domen kunde bli vägledande för Väröfallet, och informerar om att Öster-
bygdens VD funnit att fördelarna ur allmän synpunkt genom fabrikens tillkomst inte skulle upp-
väga de därmed förenade negativa verkningarna ur naturskydds- och trivselsynpunkt, utan att 
sulfatfabriken skulle utgöra ett störande inslag för Mälaren och dess stränder, som ju i mycket
stor utsträckning kommit att utnyttjas för fritidsbebyggelse och rekreationsändamål. Grundberg 
informerar också att Österbygdens VD framhållit att Billerudsbolaget inte heller förmått över-
tyga domstolen om att Kvicksund är den enda företagsekonomiskt godtagbara platsen för en 
sulfatcellulosafabrik i Östra Svealand. Sammanfattningsvis anför Grundberg att: 

vad som i Lahallmålet anförts från [...] [vår] och övriga medintressenters sida passar helt in 
på Österbygdens vattendomstols dom, som således bör bli vägledande jämväl för domen i 
Lahallmålet.109

103 Björck – Länsstyrelsen 10/6 1964, s. 5, bilaga till Björck – VD 12/5 1965, Aktbilaga 34, (A89/1964).
104 Björck – Länsstyrelsen 10/6 1964, bilaga till Björck – VD 12/5 1965, Aktbilaga 34 (A89/1964).
105 Michelson – VD 30/1 1967, Aktbilaga 184, s. 18 (A89/1964).
106 Michelson – VD 29/6 1967, Aktbilaga 302, s. 10 (A89/1964).
107 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 10, bilaga till Michelson – VD 8/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
108 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 11, bilaga till Michelson – VD 8/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
109 Grundberg – VD 26/9 1966, Aktbilaga 86, s. 2 (A89/1964).
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Även Åke Karlsson lyfter i ett PM fram den betydelse det aktuella området har för turism
och rekreation, och han efterfrågar en utredning kring vilka naturskyddsobjekt, badplatser, 
fritidsanläggningar etc. som finns i området och som kan förväntas påverkas menligt av 
anläggningen.110

Anläggningens effekter på områdets naturvärden
Michelson lägger redan under tillståndsprövningens början mycket kraft även på att framhålla
de negativa konsekvenser ur en naturvårdaspekt som kan förväntas av anläggningen. Bland 
annat hänvisar han till 1961 års Strandutredning för Hallands län, där länsstyrelsen i Halland 
framhåller vikten av att hålla markreserver för framtida behov samt av att lämna tillräckligt stora 
områden av växt-, djurliv och landskapsbild orörda med hänsyn till länets attraktion för 
fritidsvistelse.111 Michelson informerar dessutom om hur professor Bertil Lindquist vid 
Göteborgs Botaniska Trädgård, i en bilaga till Strandutredningen framhåller vikten av att bevara 
just det område som anläggningen skulle ta i anspråk orört av botaniskt intresse. Michelson 
hänvisar också till ett beslut av länsstyrelsen så sent som den 29/8 1963, att avslå en ansökan 
från en enskild ägare till en strandfastighet i Värö att återuppföra ett torp på en plats 200 meter
innanför strandlinjen och avskilt från stranden genom ett berg. Om detta säger Michelson att 
”jämförande kommentarer torde vara överflödiga.”112 När länsstyrelsen i augusti 1964 beslutar 
att inte ha något att erinra mot den planerade fabriken, påpekar Michelson i erinran hur detta 
beslut går stick i stäv med de tidigare strävandena att längs Hallandskusten bilda samman-
hängande frilufts- och naturskyddsreservat.113

Området är mer lämpat för naturvård än de flesta andra trakter i södra Sverige, fortsätter
Michelson, och hänvisar till den ”särpräglade” och ”sköna” naturen, ”följaktligen känslig” för 
varje form av bebyggelse.114 Han menar att en ”teknisk industrikoncentration” på den öppna 
låga Hallandskusten (till skillnad från exempelvis i Bohuslän), skulle medföra en särskilt för-
ödande inverkan på landskapsbilden. Speciellt de med denna industri förknippade höga skors-
tenarna skulle synas på flera mils avstånd, fortsätter Michelson, samtidigt som han påminner om 
hur restriktiv länsstyrelsen hittills varit ifråga om dispens från byggnadsförbuden i strandlagen 
och i byggnadslagen. Fabriken skulle vidare enligt Michelson medföra allvarlig skada för yrkes- 
och fritidsfisket, genom att Hallandskusten utgör lek- och kläckningsplatser för åtskilliga av
våra ädelfiskarter. Beträffande fisket påpekar Michelson också att generaldirektören vid Lant-
bruksstyrelsen (Börje Lundgren) på en konferens i maj 1964 anfört att fisket väntas bli den 
verkliga nationalsporten i framtiden.115 Michelson hänvisar också till en radiodebatt om ”vatten-
krisen” från den 12/12 1964 mellan ett antal av ”landets främsta experter” i vattenvård och 
vattenvetenskap, vilka bl.a. konstaterat att havens förmåga att ta emot och bryta ner föroreningar 
överskattats, samt att kusterna kring bl.a. Nordsjön är starkt förorenade. Här framhåller Michel-
son också hur de svåra föroreningarna av exempelvis Idefjorden medfört betydande prisfall på 
stugor både på den norska och den svenska sidan av fjorden.116

110 Åke Karlssons PM av den 8/2 1967, bilaga till Göteborgs stad – VD 24/2 1967, Aktbilaga 200, (A89/1964).
111 Bilaga A till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
112 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 14, bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
113 Bilaga B till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
114 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och
vattenvårdsförening, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
115 Bilaga A till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
116 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och
vattenvårdsförening, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
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Michelson framhåller dessutom områdets ”nationella” naturvårdsvärde genom att hänvisa 
till lagstiftning, motioner, utredningar och Hallands hembygdsförbunds årsböcker från 1930- till 
1960-talen, vilka han menar visar att frågan borde åtnjuta nationell dignitet.117 Bland annat 
åberopas ett uttalande av Sveriges Väg- och Vattenbyggares Riksförbund över Vattenvårdens 
organisation m.m. från 1964, där det framförallt ifrågasätts om inte samhällsutvecklingen går
därhän att enskild kommun inte längre ensam kan besluta om hur värdefulla naturtillgångar
(såsom exempelvis vattendrag) skall disponeras. Dessutom hänvisas till en motion väckt den 22 
januari 1965 av riksdagsledamöterna Bo Skårman och Brita Elmén, där de anhåller om en
utredning och ett förslag rörande ”en översiktlig riksplanering av i första hand våra kust-
trakter.”118 I motionen framhålls att: 

[m]ed en sådan grovplanering på riksplanet skulle större stadga givas de kommunala region- 
och generalplaneringarna. De kommunala organen skulle därtill [...] få stöd att stå emot
ekonomiskt starka enskilda och allmänna intressen och tillfälliga stämningar.119

Michelson hänvisar också till den nyligt ikraftträdda Naturvårdslagen (1965), där det 
fastslås att naturen ”utgör en nationell tillgång som skall skyddas och vårdas samt utgör
naturvården en såväl statlig som kommunal angelägenhet.”120 Enligt Michelson utgör Viskan-
projektet naturvårdslagens ”verkliga eldprov”, men han är tvehågsen till att lagen verkligen skall
förmå hindra att ”alla medborgares likhet inför lagen utan svårighet kan sättas ur kraft när
mäktiga kapitalintressen så påfordra.”121 Anläggningen skulle utgöra det mest omfattande 
ingreppet i Sveriges natur på många år, fortsätter Michelson, samtidigt som han konstaterar att
granskningen trots detta varit ringa av expertis i fråga om anläggningens ”sammanlagda 
våndor”, inte minst beträffande dess skadeverkningar på vatten och luft och då bl.a. beträffande 
den ökade luftförorening som kan förväntas följa med en ökad tung motortrafik i området.
Michelson framhåller i detta sammanhang också vikten av att de uppgifter som SIAB uppger 
beträffande effektiviteten på planerade tekniska åtgärder mot luftföroreningar och andra utsläpp, 
granskas av en helt opartisk teknisk institution.122 Michelson betonar slutligen också betydelsen 
av att ta hänsyn till naturvärden i den företagsekonomiska beräkningen och hänvisar till ett 
yttrande av professor Erik Dahmén123 (Stockholms Handelshögskola) på kursen Vårt ekono-
miska läge hållen i ”Sparfrämjandets” regi:124

[D]e miljövänliga lösningarna ställer sig dyrare för företagen så länge som de miljöovänliga
alternativen inte behöver täcka alla sina kostnader. Fabriker byggs på ställen, där vacker 
natur och fritidsområden förstörs, trots att alternativa lokaliseringsmöjligheter finns, som är

117 Michelson – VD den 29/6 1967, Aktbilaga 302, s. 9f. (A89/1964).
118 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och
vattenvårdsförening, s. 19, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
119 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och
vattenvårdsförening, s. 20, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
120 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och
vattenvårdsförening, s. 22, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
121 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och
vattenvårdsförening, s. 23, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
122 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 3ff. (Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321, A89/1964).
123 Dahméns bok Sätt pris på miljön: samhällsekonomiska argument i miljöpolitiken (1968), anses av de flesta vara
den första svenskproducerade boken i miljöekonomi och i den argumenterar Dahmén bl.a. för introducerandet av
skatter på förorenande utsläpp.
124 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och
vattenvårdsförening, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
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företagsekonomiskt sämre bara så länge förstöringen i fråga inte kostar företaget något 
exemplen kan mångfaldigas.125

Grundberg hänvisar upprepade gånger till ett ”otvivelaktigt intressant” yttrande av Natur-
vårdsnämnden vad angår naturvårdsaspekten av Väröanläggningen, vilket nämnden ställt till 
Kungl. Kammarkollegiet i augusti 1964. I detta påpekas att det är svårt att uttala sig om en 
sulfatindustri borde få komma till stånd i strid mot det starka naturvårdsintresset, när möjlig-
heterna inte närmare var utredda för varaktigt tillrättakommande med immissionen från en
sulfatfabrik.126 Redan innan Naturvårdsnämnden hade yttrat sig i frågan hade Grundberg yrkat 
att länsstyrelsen borde höra nämnden med hänsyn till det snara antagandet av en ny natur-
vårdslag, innan den upphävde eller dispenserade från byggnadsförbudet på Lahall.127 Även 
Björck uppehåller sig vid naturvårdsaspekten i det att han vid upprepade tillfällen framhåller att 
”betydande förlust från naturskyddssynpunkt är att befara.”128

Vid huvudförhandlingen i Värömålet i VD i maj 1967, inlämnar professorn i geologi vid 
Chalmers Tekniska högskola, Gunnar Beskow, såsom representant för Kungliga Vetenskaps-
akademiens Naturskyddskommitté, en egen sammanställning med flera bifogade skrifter från 
myndigheter och sakkunniginstanser över ”den berörda regionens naturvärden och angelägen-
hetsgraden av deras bevarande.”129 Skrifterna framhåller på olika sätt Norra Hallands natur-
värden, bl.a. som rastplats för sädgäss och med ett i övrigt rikt fågelliv. I skrifterna omnämns
också Norra Halland i ordalag som ”[e]tt landskap med egenartig topografisk prägel”, ”[e]tt väl-
balanserat bördigt kulturlandskap”, samt ”ett naturområde som måste bevaras inför den ökade 
fritiden och för kommande generationer.” Flera av dessa anföranden/yttranden hade också sänts
in från Naturskyddsföreningen till länsstyrelsen i Halland under åren 1960 och 1961, med anled-
ning av den planerade utbyggnaden av E6 i området.130

Lokaliseringsfrågan
Såsom diskuterats ovan – inte minst i anslutning till Figur 4.1 – kanaliserades ofta de natur-
vårds-, rekreations- och turismorienterade argumenten via krav på en omlokalisering av anlägg-
ningen. Lokaliseringsfrågan kom på så sätt att i hög grad stå i centrum för ”ordväxlingen” 
mellan de klagande och SIAB. Exempelvis föreslår Michelson i flera inlagor en omlokalisering
av anläggningen längre inåt landet i syfte att rädda den för rekreation så betydelsefulla väst-
kusten. En sådan omlokalisering menar han rent av skulle kunna vara till fördel för SIAB av den 
anledningen att bolaget då inte skulle behöva investera i vare sig damm eller hamn utan i stället 
kunna välja mellan existerande hamnar, lämpligen Varbergs och Göteborgs, och därmed få möj-
lighet till samlastning med andra företag. Fabriken skulle dessutom, påpekar Michelson, komma
närmare råvarukällan med minskade transportkostnader som följd eftersom ”den skrymmande

125 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och
vattenvårdsförening, s. 20 (Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
126 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 871 (A89/1964).
127 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 884ff. (A89/1964). Kungl. Maj:t hade nyligen lagt fram en propo-
sition till ny naturvårdslag avsedd att ersätta bl.a. 122§ byggnadslagen (liksom strandlagen och naturskyddslagen)
med en samordnad naturvårdslag ägnad att på ett bättre sätt än tidigare, tillgodose naturskydds- och fritidsintressen.
128 Björck – VD 12/5 1965, Aktbilaga 34, s. 2 (A89/1964).
129 Gunnar Beskow – VD 15/5 1967, Aktbilaga 275 (A89/1964).
130 Se Yttrande om sädgässen och den planerade motorvägen vid Kungsbackafjordens östra sida, av Ralf Lenner-
stedt och Ingemar Ahlen, till Svenska naturskyddsföreningen (datum okänt); samt Yttrande om planerad motorväg i
Norra Halland, av Norra Hallands naturskyddsförening till länsstyrelsen i Hallands län den 25/1 1961; liksom
Synpunkter med anledning av planerade väganläggningar i landskapet söder om Kungsbacka från Naturhistoriska
museet i Göteborg till länsstyrelsen i Hallands län den 3/11 1960, bilagor till Gunnar Beskow – VD 15/5 1967,
Aktbilaga 275 (A89/1964).
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och tyngre råvaran äro betydligt större än kostnaderna för transport av den färdiga produk-
ten.”131 Fabrikens naturliga fångstområde skulle därtill bli större, fortsätter Michelson, och den 
skulle komma närmare ”de glesbygder där den av Länsstyrelsen åsyftade friställda arbetskraften
finnes.”132 Michelson påpekar i detta sammanhang också hur det: 

från experthåll [...] föreslagits placering av fabriken i anslutning till någon av de stora mos-
sarna i inlandet, där möjligheter till sedimentering och primärrening av avfall och avlopps-
vatten genom oxidation kan äga rum före bortförande genom vattendrag.133

Michelson framhåller också de ”kulturella” vinster som skulle följa med en flyttning av 
det planerade företaget inåt landet, såsom bevarandet av områdets rika utbud på fornminnen och 
historiskt värdefulla byggnader. Han nämner i detta sammanhang Stora Lahall, en 1700-tals 
gård med väderkvarn, och lämningarna av ett Cistercienserkloster134 från 1100-talet vid Ås (Vis-
kans mynning).135 Michelson återkommer till vinsterna med en eventuell omlokalisering även
längre fram i tillståndsprövningen och utvecklar då bl.a. sina argument beträffande transport-
vinsterna ytterligare. Exempelvis framhåller han hur det pressade ekonomiska läget för massai-
ndustrin inte bara beror på höga kostnader på råvarusidan utan även hänger samman med höga 
transportkostnader.136 Michelson påpekar också hur en kustlokalisering skulle medföra att halva
tillförselområdet gällande virke bortskäres av havet, vilket skulle bidra till att en stor transport-
volym måste fraktas parallellt med kusten med en ökad mängd tung trafik på den redan 
överbelastade Europaväg 6 till följd.137 Inte heller i fråga om de vattenburna transporterna menar
Michelson att Väröanläggningen skulle skänka några transportfördelar eftersom en hamn vid 
Värö sannolikt inte skulle kunna erbjuda ett så högeffektivt transportsystem med terminaler och 
minimerad liggtid som dagens storhamnar kan. Om Väröanläggningen skall kunna transportera 
sin massa på ett konkurrenskraftigt och effektivt sätt måste bolaget enligt Michelson anlita en 
annan storhamn, t.ex. Göteborgs hamn, snarare än att bygga en egen.138 Sammanfattningsvis
menar han att transportförhållandena och transportkostnaderna bör utredas mer, och att sådana 
utredningar bör genomföras av SIAB, framförallt om hur anläggningen skulle inverka på det
redan hårt belastade vägnätet i Varbergsregionen.139 Michelson vidhåller anläggningens olämp-
liga lokalisering i ett flertal skrivelser under hela 1967. Lämpligare platser menar han utgörs av 
Vargön, Göta Älvdal eller Billingsfors.140

Även Grundberg tar upp frågan om en omlokalisering av anläggningen och yrkar att 
SIAB, om det skulle visa sig föreligga en råvarubalans som motiverar en sulfatfabrik, bör verk-
ställa en utredning om en eventuell förläggning av anläggningen till trakterna av Nyebro ”eller
annorstädes”, uppströms Viskan. 141

131 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och
vattenvårdsförening, s. 21, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
132 Ibid.
133 Ibid. Tyvärr framgår inte närmare av materialet vem eller vilka som utgör expertisen i detta sammanhang.
134 Grundades 1194 av munkar från Sorö kloster i Danmark, men revs efter reformationen (Nationalencyklopedin).
135 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och vat-
tenvårdsförening, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
136 Michelson – VD 7/10 1966, Aktbilaga 97, s. 4f. (A89/1964).
137 Michelson – VD 30/1 1967, Aktbilaga 184, s. 15f. (A89/1964).
138 Michelson – VD 8/2 1967, Aktbilaga 187, s. 5 (A89/1964).
139 Michelson – VD 29/6 1967, Aktbilaga 302, s. 9f. (A89/1964).
140 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 15, bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
141 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 884 (A89/1964).
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[F]ördelarna av en sådan förflyttning blir, att Lahallområdet frilägges från industriell drift 
och bevaras som natur- och fritidsreservat. [...] [Området är] ett av de mest natursköna och
eftertraktade […] utmed hela Västkusten, [...] väl lämpat för fritids- och rekreations-
ändamål.142

Utöver att Lahallområdet skulle friläggas från industriell drift uppger Grundberg som mo-
tiv för en sådan lokalisering, bl.a. hur råvattenledningen skulle kunna göras kortare. Dessutom 
påpekar han, liksom Michelson, att fornlämningar och en 1700-tals gård skulle bevaras, samt att 
logistiska vinster skulle kunna uppnås för SIAB.143 Ytterligare ett motiv menar Grundberg ut-
görs av själva förekomsten av den proposition till en ny och samlad naturvårdslag som lagts
fram av Kungl. Maj:t med avsikten att på ett bättre sätt än nu tillgodose naturskydds- och fritids-
intressena.144

Björck lyfter också fram lokaliseringsfrågan och menar att den måste bedömas ur ”det 
vidare riksperspektivet”.145 Om fabriken skulle komma till stånd på avsedd plats skulle den
innebära ett sådant intrång ur luft- och vattenföroreningssynpunkt samt ur buller- och trafik-
synpunkt att områdets karaktär helt och hållet skulle vara ”tillspillogiven”, fortsätter Björck och
påpekar att det därtill kommer att andra industrier skulle komma att dras till området.146 Det val 
som görs idag menar han sålunda är av avgörande betydelse, inte minst för kommande gene-
rationer, för vilka fritidsintressena får ökad betydelse och vilka samtidigt drabbas av tilltagande
trängsel inom fritidsområdena. Liksom tidigare Michelson påpekar också Björck hur en 
industrietablering i Värö skulle gå stick i stäv med den huvudlinje som uppdragits i Strandut-
redningen för Hallands län (1961).147 Björck anför slutligen hur det dessutom framgått av en 
”livlig pressdiskussion” att det föreligger ett starkt motstånd mot ifrågavarande industri-
lokalisering.

Enligt en allmänt utbredd uppfattning kommer störningarna från sulfatfabriken i form av 
vatten- och luftföroreningar, buller och trafikbesvär m.m. att bli avsevärt större än vad som
angivits i ansökningshandlingarna.148

Fiskeriintendenterna i västerhavets distrikt respektive i nedre södra distriktet förespråkar
en förläggning av fabriken till ett annat vattendrag, exempelvis Nissan, vilket enligt inten-
denterna redan är ”totalförstört” på grund av dammar och vattenföroreningar. Ett argument som
fiskeriintendenterna lägger fram för en omlokalisering till Nissan, förslagsvis till Oskarström,
utgörs av att avloppsvattnet från fabriken då skulle kunna neutralisera de sura avloppsvattnet 
från de vid Nissan redan befintliga anläggningarna Hylte Bruk och Oskarström Sulphite Mills. 
Det borde för övrigt, fortsätter fiskeriintendenterna, vara billigare att transportera massan till
närmsta hamn än virket ända till kusten, där dessutom en särskild hamn måste anläggas.149

Notera hur ”motståndet” i Värökonflikten, här fiskeriintendenterna och ovan bl.a. Michelson, 
kommenterade företagsekonomiska aspekter av anläggningen. 

142 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 884 (A89/1964).
143 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31 (A89/1964).
144 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 884 (A89/1964).
145 Björck – Länsstyrelsen 10/6 1964, s. 4, bilaga till Björck – VD 12/5 1965, Aktbilaga 34 (A89/1964).
146 Ibid.
147 Ibid.
148 Björck – VD 12/5 1965, Aktbilaga 34, s. 1f. (A89/1964).
149 Fiskeriintendenterna i nedre södra distriktet respektive i västerhavets distrikt – VD 12/5 1965, Aktbilaga 24 
(A89/1964).
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Fiskeriintendenterna anför i ytterligare en skrivelse i november 1966, att Naturvårds AB:s 
(anlitad av SIAB) antagande att Nissan inte skulle tåla den ytterligare belastningen av en 
cellulosaindustri, inte torde kunna stämma. Detta då Hylte bruk och Oskarström Sulphite Mills, 
till skillnad från den planerade anläggningen, inte renar sitt avloppsvatten (!), samt då dessutom 
Oskarström Sulphite Mills avser upphöra med produktionen av sulfitcellulosa. En gemensam
reningsanläggning för bruken, där surt och alkalisk avloppsvatten kan blandas, skulle bidra med
en mindre belastning på Nissan än vad som är fallet nu, förklarar intendenterna och påpekar 
dessutom att fiberåtervinningen visat sig bli effektivare när man blandar sulfit och sulfat-
fibrer.150 I februari 1967 inkommer fiskeriintendenten i nedre södra distriktet med ett eget ytt-
rande till VD i omlokaliseringsfrågan, där han ånyo anför att Nissan inte är ett så känsligt 
vattendrag som SIAB vill framhålla och menar att frågan snarare är ”om förödelsen skulle 
kunna bli ännu fullständigare än den nu är.”151 Återigen framhålls också hur en gemensam
reningsanläggning för sulfit- och sulfatfabrikationsvattnen utefter Nissan torde kunna bryta ned 
de skadliga substanserna i anläggningarnas avloppsvatten. Fiskeriintendenten påpekar vidare hur 
vi ”förfasa oss över förhållandena under medeltiden, då allsköns orenlighet vräktes ut på gator-
na”, men hur vi i princip själva ”ej hunnit mycket längre”:

Det är blott distansen mellan föroreningskällan och avstjälpningsplatsen, som har ökat. För
närvarande är det modernt att skicka ut föroreningarna i havet, vilket framförallt bjuder den 
fördelen, att utsläppen ej äro så iögonfallande. Användning av Nissan, som recipient skulle
medföra, att det vore lättare att i tid upptäcka icke önskvärda utsläpp av farliga substanser.152

I ytterligare ett utlåtande anför fiskeriintendenten i västerhavets distrikt att: 

Nissans vatten är så svårt nedsmutsat, att indirekta verkningar av detta synes visa sig utanför 
Halmstad i form av fiskdöd i samband med muddringsarbeten i åmynningen. Det borde vara
tekniskt möjligt att vid anläggandet av en ny fabrik vid Nissan åstadkomma en gemensam
rening av avloppen.153

SIAB bemöter i en skrivelse i april 1966, i ganska ingående termer den kritik som
framkommit beträffande själva lokaliseringen. Bolaget berättar att man anlitat dels Vatten-bygg-
nadsbyrån (VBB), dels S. Freyschuss vid Naturvård AB (tidigare serviceavdelningen vid Skogs-
industriernas vattenlaboratorium) i syfte att utreda respektive uttala sig i lokaliserings-frågan. I 
bifogad utredning av VBB slås fast att enda lösningen vid en lokalisering en bit inåt landet,
fortfarande skulle vara att leda ut avloppsvatten i tub till kusten till en kostnad av 15 miljoner
kr/mil. I ett bifogat utlåtande av Freyschuss anförs hur det dels vore olämpligt att medvetet
permanenta de sanitära olägenheter som redan finns i Nissan, samt dels är ”orealistiskt” att tro
på en gemensam avloppsvattenrening för samtliga cellulosafabriker vid Nissan, givet de långa 
avstånden mellan fabrikerna och de höga kostnader som projektet skulle innebära. SIAB 
hänvisar också till ett tidigare utlåtande av Vatteninspektionen om att ”nyanläggningar av denna 
storlek bör förläggas så att avloppsvattnet kan utsläppas i öppet hav.”154 Bolaget konstaterar
också att det är: 

150 Fiskeriintendenterna i nedre södra distriktet respektive i västerhavets distrikt – VD 2/11 1966, Aktbilaga 132 
(A89/1964).
151 Fiskeriintendenten i nedre södra distriktet – VD 8/2 1967, Aktbilaga 188, s. 2f. (A89/1964).
152 Fiskeriintendenten i nedre södra distriktet – VD 8/2 1967, Aktbilaga 188, s. 3 (A89/1964).
153 Fiskeriintendenten i västerhavets distrikt – VD 9/2 1967, Aktbilaga 191, s. 2 (A89/1964).
154 SIAB – VD 15/4 1966, Aktbilaga 61, s. 7 (A89/1964).
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helt klart med hänsyn till vattenvården och av ett flertal andra tidigare anförda skäl, bl.a. 
tillgången till hamn i anslutning till fabriken, att sulfatfabriken bör ligga vid kusten.155

Beträffande frågan om den lämpligaste lokaliseringen utefter kusten, hänvisar SIAB till ett 
yttrande länsstyrelsen gjort i samband med den pågående prövningen av Ringhals kärnkraftverk, 
där länsstyrelsen vid en avvägning mellan de olika ”samhällsintressen” som gör sig gällande, 
”däribland givetvis även naturvårds- och fritidsintressena”, funnit att ”klar övervikt” föreligger
till förmån för områdets utnyttjande för industri- och permanent-bebyggelse.156 SIAB avrundar 
med att påpeka att bolaget redan visat, genom dess anläggningar i Mörrum och Mönsterås, att 
det har: 

resurser och vilja att bygga upp en cellulosaindustri i södra Sverige, som även kan göra an-
språk på att vara miljövänlig – för att här använda en populär term.157

SIAB behandlar lokaliseringsfrågan även i senare inlagor, och anför då bl.a. i fråga om de 
lokaliseringsförslag som lagts fram från olika håll allt sedan tillståndsprövningens början, hur
dessa huvudsakligen motiverats av befarade olägenheter genom luftföroreningar, buller och 
annan immission från fabriken, vilket ju är områden som inte regleras av vattenlagen och därför 
inte uppbådar något rättsligt stöd för att pröva lokaliseringsalternativen. Södra skogsägarna kan 
därför inte anses vara skyldiga att göra utredningar om detta, fortsätter SIAB, som trots allt inte 
heller vill att de anförda argumenten för en flyttning skall stå oemotsagda.158 Vad angår exem-
pelvis argumentet att en omlokalisering skulle bidra med minskade transportkostnader, påpekar 
SIAB att man inte får bortse från den fördyring som det skulle innebära för företaget att inte ha 
tillgång till en egen hamn. Likaså kan inte marken på Lahallområdet anses särskilt attraktiv för 
fritidsbebyggelse, eller Klosterfjordens vatten, vilket är ”starkt förorenat” av Viskans vatten,
såsom särskilt lämpat för friluftsbad, fortsätter SIAB.159 En lokalisering högt upp i Viskan (för-
slag av bl.a. Grundberg) skulle i sin tur sannolikt inverka menligt på laxens och laxöringens 
reproduktionsområden och betydande sanitära och andra olägenheter skulle kunna uppstå vid 
Viskans nedre delar. SIAB menar att det är ju inte minst av dessa skäl som bolaget föreslagit att 
vattenuttaget skall ske först vid åmynningen.160 Beträffande Nissanalternativet anför SIAB 
utöver att hänvisa till tidigare utredningar av VBB och Naturvårds AB även nya argument, så-
som bl.a. hur ett gemensamt reningsverk med andra anläggningar skulle försvåras av det mul-
tipla avloppssystem jämte sedimenteringsbassänger som man avser anlägga.161

I deldom i maj 1968 anför VD beträffande lokaliseringsfrågan, att det inte ankommer på 
VD att ta ställning till denna i fråga i vidare mån än att pröva huruvida de olika företag som an-
sökan omfattar kan komma till stånd enligt bestämmelserna i VL.162

Södras ledning och den pågående miljödebatten
Även om SIAB egentligen aldrig bemöter turism- och naturargumenten i bolagets skrivelser 
kopplade till tillståndsprövningarna, kommenteras dessa argument i viss mån i en informations-

155 SIAB – VD 15/4 1966, Aktbilaga 61, s. 7 (A89/1964).
156 SIAB – VD 15/4 1966, Aktbilaga 61, s. 8 (A89/1964).
157 Ibid.
158 SIAB – VD 13/1 1967, Aktbilaga 181 (A89/1964).
159 SIAB – VD 13/1 1967, Aktbilaga 181, s. 10ff. (A89/1964).
160 SIAB – VD 13/1 1967, Aktbilaga 181, s. 12f. (A89/1964).
161 SIAB – VD 2/3 1967, Aktbilaga 201, s. 3f. (A89/1964).
162 Deldom i VD den 10/5 1968, Aktbilaga 390, s. 4f. (A89/1964).
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broschyr om ”Viskanprojektet” (upplaga och distributionsområde okänt) sammanställd av bo-
laget i december 1964. Här omnämns lokaliseringen som beroende av bl.a. virkes- och arbets-
kraftsöverskottet, samt av tillgången på lämplig mark och sötvatten. Framförallt framhålls dock
lokaliseringen som baserad på ”avloppsmöjligheter som utesluter skada eller ohägn för andra 
intressen på grund av föroreningar.”163 Exempelvis informeras om att det nu är ”tekniskt och
ekonomiskt möjligt” att ”eliminera” de vattenföroreningsproblem som man ”vanligtvis förknip-
par med äldre fabriker”. Det framhålls också att tubutförandet kommer att bidra till att avlopps-
vattnet inte kommer att ”kunna förnimmas vid stränderna” samt till att det inte blir någon
”giftverkan i havet.” Det refereras dessutom till ett utlåtande av ”den kände oceanografen” Börje 
Kullenberg, där han slår fast att ”man ingenstans på jorden torde kunna finna bättre förutsätt-
ningar [än i Kattegatt] att hindra avloppsvattnet från att försämra badvattnet.”164 Även företagets
intresse av att få så ren vattentillförsel som möjligt framhålls, liksom hur ”gärna” man därför vill 
samarbeta med dem som önskar göra Viskan till ett renare vattendrag – ”helst till en laxälv” –
igen. Avslutningsvis framhålls hur ”ogrundade” de farhågor är om att sommarstugor i området
skall sjunka i värde, när erfarenhet från Mörrum och Mönsterås säger att tomtpriser ”visar en 
gynnsam utveckling när det kommer en storindustri till platsen.”165

Genom protokoll från sammanträden med Södras ledning (verkställande direktörens chefs-
grupp) från tillståndsprövningens senare halva (1968-1971), framgår dessutom ett starkt enga-
gemang från förbundets (SSSF:s) sida att hålla sig uppdaterad om och till viss del påverka
pågående miljödebatt/lagstiftning och miljövårdsarbete (lokalt som nationellt), inte minst när 
detta berörde Väröanläggningen och massaindustrin.  Engagemanget bestod i att försöka hålla 
sig underrättad om pågående miljölagstiftningsarbete och miljöopinion samt om miljövårds-
arbetet inom branschen, och likaså i att upprätthålla god massmedial kontakt i relaterade frågor. 
Under ett sammanträde i april 1968 informeras exempelvis om att förbundet ”sedan några måna-
der” haft en omfattande presskontaktverksamhet kring Viskanprojektet och att sju artiklar av 
”allmän goodwillkaraktär sänts ut” och publicerats.166 Likaså informeras om att bolaget haft
personlig kontakt med journalister inom rikspress och radio/TV, som ”välvilligt” tagit emot den 
information de delgivits.167 På sammanträdet i maj 1968 konstateras vidare att Viskanprojektets
nyhetsvärde trots allt synes minska och att massmedia tycks bedöma projektet som klart. Chefs-
gruppen tror dock att projektet kan komma att erhålla förnyat massmedialt intresse i samband
med ett eventuellt beslut i stadsplaneärendet och i samband med VD:s beslut i maj (1968).168

Under ett sammanträde i oktober samma år redogör förbundets tekniske direktör, Emil
Haeger, för ”pågående arbete med olika miljöfrämjande åtgärder” och går då bl.a. igenom 
”miljövårdande åtgärder” vid koncernens olika industrier samt i de egna och i medlemmarnas
skogar. Det framgår dock inte närmare i materialet vad dessa åtgärder utgjordes av. Haeger 
rapporterar också om kommande miljölagstiftning samt konstaterar att ”de statliga myndighe-
ternas attityd” generellt sett är positiv beträffande de till bolagets industrier och industriprojekt

163 ”Vad skall hända vid Viskan – en information om skogsägarnas planer på en massafabrik på västkusten – Vis-
kanprojektet” (Värö bruks arkiv).
164 ”Vad skall hända vid Viskan – en information om skogsägarnas planer på en massafabrik på västkusten – Vis-
kanprojektet”, s. 4 (Värö bruks arkiv).
165 ”Vad skall hända vid Viskan – en information om skogsägarnas planer på en massafabrik på västkusten – Vis-
kanprojektet”, s. 6 (Värö bruks arkiv).
166 Tyvärr finns i det studerade materialet inga närmare uppgifter om vilka artiklar som åsyftas.
167 Att denna massmediala kontakt beträffande Väröanläggningen i hög grad berör just miljövårdsfrågor framkom-
mer i högre grad i protokoll från senare sammanträden, se nedan i huvudtexten.
168 Sammanträde den 4/4 1968, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från möten med verkställande
direktörens chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
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relaterade vatten- och luftvårdsåtgärderna.169 Det framgår inte närmare på vilka grunder Haeger 
uttalar sig om de statliga myndigheternas positiva attityd i fråga om vatten- och luftvårdsåt-
gärderna. Eventuellt skulle dock denna uppfattning från SIABs sida om myndigheternas positiva 
attityd i miljöfrågan, kunna förklara bolagets fokusering genom tillståndsprövningen på före-
tags- och samhällsekonomiska aspekter snarare än på miljöaspekter trots att motståndet i 
huvudsak fokuserade på miljöaspekter.

Under ett sammanträde månaden därpå informeras verkställande direktörens chefsgrupp 
ånyo om pågående offentliga miljövårdsdebatt, vilken man konstaterar ”pågår som vanligt” men
att Väröanläggningen i stort sett inte omtalas i debatten, så när som på att projektet då och då 
åberopas som ett misslyckande från statsmakternas sida vad angår att driva en vettig miljövårds-
politik samt att Värö då och då nämns i Göteborgs Posten och Dagens Nyheter i samband med
”angrepp” på andra än inte avgjorda projekt (man torde här syfta på Ringhals kärnkraftverk). 
Vidare konstateras att de politiska partierna ”uppenbarligen” rustar sig för en än intensivare 
miljövårdsdebatt inför 1970-års val, vilket man för övrigt tror kan komma att bidra med en 
intensivare massmedial övervakning i fråga om ”förmenta miljövårdssyndare”.170

Under sammanträden under 1969 fortgår informationen kring pågående miljövårdsdebatt.
Bland annat konstateras att debatten fortsätter med ”oförminskad styrka” och att speciellt för-
oreningarna i Östersjön aktualiseras alltmer, vilket man befarar kan komma att bidra med besvär
i samband med ett eventuellt nytt vattenmål för Mönsterås. Chefsgruppen tror också att miljö-
vårdskraven på industrin i största allmänhet kommer att skärpas än mer fram emot 1970.171

Under ett sammanträde i augusti 1969 informerar informationsavdelningen att dess verksamhet
under årets första halva i hög grad präglats av presskontakter, där en del kontakter tagits ”speci-
ellt i Väröfrågan” i syfte att ”tona ned” Värös roll i miljödebatten och således inte längre i syfte 
att nå publicitet. Det har även förekommit kontakter med hembygds- och naturvårdsorga-
nisationer samt med kommunala representanter. Informationsavdelningen har också i samarbete
med Vattenfall och Värö kommun sammanställt en 16-sidig informationsbilaga till Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning, att distribueras på västkusten i maj månad genom selektiv sprid-
ning i en upplaga av 30 000 exemplar.172

Studerar man nämnda informationsbilaga närmare möts man på förstasidan av en färgstark 
teckning över Värö, med en småbåtshamn och ett friluftsbad i centrum av teckningen – där 
människor solar, badar, fiskar, seglar och åker vattenskidor – och med Värö bruk och Ringhals 
kärnkraftverk långt ut på teckningens båda flanker. Bredvid teckningen står följande skrivet: 

Så här kan Värö komma att se ut om några år. Den lilla kommunen på Västkusten expan-
derar nu snabbt och kommer även i framtiden att locka till sig både industrifolk och turister. 
Den lilla pittoreska hamnens karaktär bibehålls…den orörda kärnan av natur skyd-
das…ungdomen får möjligheter till både studier, arbete och fritidssysselsättning. Värö kom-
mer att bli ett välkänt begrepp på Sveriges karta, en bygd där industri och samhälle arbetar 
hand i hand. Och till utlandet exporteras från Värö pappersmassa, sågat trä och energi…173

169 Sammanträde den 14/10 1968, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från möten med verkstäl-
lande direktörens chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
170 Sammanträde den 19/11 1968, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från möten med verkstäl-
lande direktörens chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
171 Sammanträde den 14/1 1969, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från möten med verkställande
direktörens chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
172 Sammanträde den 13/8 1969, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från möten med verkställande
direktörens chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
173 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (1969), s. 1.
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I bilagan får representanter för de båda industrierna komma till tals, liksom lokalbefolk-
ning i form av fiskare, bönder och kommunledning. I industrirepresentanternas artiklar framhålls
bl.a. områdets lämplighet för just dessa former av industriverksamheter, inte minst utifrån dessas 
centrala läge ur en virkesöverskottsaspekt, och närmare information lämnas om själva verksam-
heterna. Kommunledningsrepresentanter informerar om all den utbyggda service som följer med
industrietableringarna, samt om hur enad man står i frågan ur en lokalpolitisk aspekt. De fiskare, 
bönder och andra som intervjuats och finns på bild på olika ställen i bilagan, är också odelat
positiva till etableringarna.

På sammanträdet i augusti 1969 berättar informationsavdelningen att bilagan fått ett
”mycket gott” mottagande i bl.a. ”presskretsar”, och det fastslås att opinionsläget är ”förhållan-
devis gott” för närvarande vad gäller Värö.174 Månaden därpå berättas att miljödebatten ”rullar
vidare” även om det varit ganska tyst kring Värö det sista. Man räknar dock med snar förnyad 
uppmärksamhet i massmedia, inte minst till följd av den pågående produktionen i Göteborg av
TV-pjäsen ”Rävspelet”,175 där man tror att den debatt som ”säkerligen” kommer att följa på pjä-
sen kan komma att sammanfalla med de fortsatta förhandlingarna rörande Värö. Informationsav-
delningen konstaterar att arbetena i Värö trots allt hittills ”löpt bra” ur miljövårdssynpunkt, men
framhåller också vikten av att ”miljö- och snygghetsaspekter” beaktas under hela byggnads-
tiden, bl.a. detta att arbetsplatserna ser ”städade ut.”176

I december 1969 rapporteras dock att det fortfarande är ganska tyst om Värö i massmedia.
Avdelningen gissar att detta beror på att massmedia betraktar besluten kring anläggningen som 
klara samt på att fabriken redan är under konstruktion. Chefsgruppen upplever dock bekymmer 
med Mörrumanläggningen ur massmedial aspekt, inte minst beträffande anläggningens klor-
/alkalifabrik. Kritiken som riktas mot fabriken i Mörrum handlar om utsläpp av kvicksilver.177

Det är aldrig bra med kvicksilver ur opinionssynpunkt, konstaterar informationsavdelningen,
och lyfter samtidigt fram frågan om huruvida det är möjligt att kopiera NCB:s (Norrlands 
Skogsägares Cellulosabolag) slutna system.178

Genom 1970 och 1971 års sammanträdesprotokoll speglas ett något minskat intresse för 
miljödebatten. Chefsgruppen konstaterar dock under 1970 års början att innebörden av miljös-
kyddslagen nu klarnat och att verkställande direktören till följd av detta beslutat undersöka: (a) 
behovet av koncession respektive dispens för Södras olika anläggningar; (b) vilka åtgärder som 
erfordras för uppfyllelse av lagstiftningens ”bästa teknikval”; samt (c) vilka statsbidrag för luft- 
och vattenvårdsteknik som förbundet är berättigat till.179 Under 1971 konstateras i sin tur hur en 
nyligt framlagd Sifo-undersökning visar på miljöfrågornas stora betydelse hos ungdomar, där
miljöförstöringsfrågan betraktas som den i särklass viktigaste frågan hos 61 % av ungdo-

174 Sammanträde den 13/8 1969, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från möten med verkställande
direktörens chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
175 ”Rävspelet” skildrade maktspel och mörkläggning när en miljöfarlig industri skulle förläggas till västkusten.
Pjäsen TV-sändes i tre avsnitt i december 1972 (E-post korrespondens med Ursula Haegerström, Sveriges televison, 
den 7/9 2005).
176 Sammanträde den 22/9 1969, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från möten med verkställande
direktörens chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
177 Närmare uppgifter om vad kritiken handlar om samt till vad kvicksilvret används i klor-/alkalifabriken, ges inte
av sammanträdesprotokollet. Tidigare användes ofta kvicksilver inom massaindustrin för impregnering av massa
före lagring och transport mot svamp- och bakterieangrepp. Detta torde dock inte vara fallet så sent som 1969.
178 Sammanträde den 19/12 1969, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från möten med verkstäl-
lande direktörens chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
179 Sammanträde den 9/3 1970, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från möten med verkställande
direktörens chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
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marna.180 Detta år står i högre grad Mörrum än Värö i fokus för chefsgruppens uppmärksamhet
vad beträffar miljöaspekten. Exempelvis avhandlas vid ett sammanträde den kritik som mass-
media riktar mot Mörrumanläggningen och dess klorfabrik.181

Vid sammanträden under hösten 1971 konstateras att en både för skogsindustrin och 
skogsbruket besvärande miljövårdsdebatt ånyo synes ha tagit fart samt att industrin som helhet 
är utsatt för ett starkt tryck från myndigheternas sida att förbättra miljövården.182 Den tilltagande
miljövårdsdebatt (med industrin i fokus) som åsyftas torde bl.a. kunna utgöras av ett par artiklar 
i Kommunal tidskrift respektive i Arbetet under våren och sommaren 1971, i vilka det bl.a. 
anförs att den uppmärksamhet som riktas mot Skogsägarnas och Vattenfalls etableringsplaner i 
Värö sannolikt beror på det ”nymornade” intresse som Väröhalvön fått som fritidsområde för 
befolkningen i Göteborgs- och Boråsregionerna, och den allmänna miljödebattens intensifiering
under senare år, samt inte minst på att kraven på riksplanering och översiktlig ekonomisk och 
fysisk planering fått ökad aktualitet genom konkurrensen från olika intressenter om marken i
vissa utsatta områden. I artiklarna anförs vidare att det är just de problem som Värö-etable-
ringarna rest som bidragit till att Statens planverk tillsatt en särskild grupp med uppdrag att 
studera planeringsproblematiken på Västkusten. I en av artiklarna konstateras dessutom att man
i Planverkets slutrapport om Västkusten kommit fram till att:183

den väntade industriexplosionen på Västkusten innebär ett hopp rakt in i det okända vad
beträffar riskerna för människor, djur och natur inför nedsmutsningen.184

I artikeln i Arbetet påpekas att rapporten slår fast att de regionala verkningarna av utsläpp med
stor spridning är ”ofullständigt” kända och att: 

det ingalunda [är] självklart att ens de största recipienterna – kustvattnen – i längden tål
omfattande utsläpp.185

Genom den allmänna miljövårdsdebattens förnyade intensitet tog SIABs ledning sig åter an 
frågan, som således visade sig vara mer än en dagslända.

4.2.3  Anläggningens företags- och samhällsekonomiska värden
Så tidigt som under sammanträdet inför länsstyrelsen och i ansökan till Vattendomstolen 1964 
framhåller SIAB de företags- och samhällsekonomiska värden som anläggningen skulle bidra 
med. Detta är en direkt konsekvens av att vattenlagen tillskriver SIAB skyldigheten att belysa 
nyttan av verksamheten. Nyttan utgörs enligt SIAB framförallt av tillvara tagandet av det
virkesöverskott som föreligger i södra Sverige och som, om det tillvaratas, skulle gagna både 
skogsindustrin, sysselsättningen och samhällsekonomin i stort. Bland annat skulle Södras med-
lemmar få en avsättning för sitt virke, och riskerna för att Sverige om några år skulle tvingas 

180 Sammanträde i juni 1970 (närmare uppgifter okända), Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från
möten med verkställande direktörens chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
181 Sammanträde den 13/9 1971 samt den 8/12 1971, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från mö-
ten med verkställande direktörens chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
182 Sammanträde i juni 1971 (närmare uppgifter okända), Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från
möten med verkställande direktörens chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
183 Den ”västkustgrupp” under Statens planverk, som fick i uppdrag av Regeringen att studera den svenska västkus-
ten närmare i fråga om framtida industriexpansion, utgjorde en del i den fysiska riksplanering som kom att beslutas
om i Riksdagen under 1972.
184 Kommunal tidskrift (1971).
185 Halldin (1971).
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importera stora mängder pappersmassa skulle minska. Med anläggningen skulle i stället råvaran 
förädlas inom Sveriges gränser, och detta skulle skapa både sysselsättningsmöjligheter och
exportvinster. Bolaget framhåller också vikten av att det bibehålls en balans mellan skogsnä-
ringens olika led, och att inte de mer kapitalkrävande investeringarna i skogsbrukssektorn förblir 
outnyttjade till följd av en underdimensionering i den mindre kapitalkrävande skogsindustrin.186

SIAB håller fast vid och utvecklar dessa argument genom hela tillståndsprövningen, inte minst
som en replik när de klagande lyfter fram andra grundläggande värden som talar emot anlägg-
ningen. De klagande försöker i sin tur också att bemöta SIABs företags- och samhälls-
ekonomiska argument, framförallt genom att försöka motbevisa att det skulle finnas virkes- och
arbetskraftsöverskott i regionen. I det följande undersöks först de klagandes (i stort sett uteslu-
tande Michelsons)187 argument och därpå SIABs fortsatta inlägg genom tillståndsprövningen 
ifråga om anläggningens företags- och samhällsekonomiska värden. 

De klagande om det samlade behovet av anläggningen 
I flera erinringar redan i inledningen av tillståndsprövningen i VD anför Michelson hur det inte 
synes föreligga något behov av anläggningen ur varken ett företags- eller samhällsekonomiskt
perspektiv. Han anser det för övrigt vara både oförsynt och kortsynt att hävda att bara för att det 
eventuellt skulle finnas 15 000 skogsägare i Västra Sverige, som har ett oundgängligt behov av 
den planerade fabriken, skall detta behov tillgodoses genom att värden som är helt oersättliga för 
landets hela befolkning förstörs. Michelson påpekar hur det ”från skilda håll” invänts mot att det
skulle finnas tillräckligt med virkesöverskott i den planerade fabrikens virkesupptagnings-
område. Om virkesöverskott inte föreligger skulle anläggningen kunna tvinga redan befintliga
fabriker inom branschen till driftsomläggning eller i värsta fall till driftsstopp, påpekar Michel-
son, och hänvisar därpå till några aktuella fall av nedläggningar av massafabriker i södra Sve-
rige, vilka enligt honom nedlagts till följd av råvarubrist (bl.a. Eds cellulosafabrik AB i 
nordöstra Småland och Bengtsfors Sulfitaktiebolag). I hela Skandinavien börjar virkessitu-
ationen bli ansträngd till följd av de senare årens stora utbyggnader, fortsätter Michelson, som 
undrar varför inte bolaget i första hand inriktar sig på att ta över någon eller några av de 
anläggningar i branschen som redan kämpar med svårigheter, vilket han menar vore särdeles 
lämpligt med tanke på att skogsägarna uppgett sig kunna åstadkomma minskad luft- och vatten-
förorening med hjälp av moderna reningsmetoder. Om anläggningen kommer till stånd menar
Michelson att det däremot föreligger risk för direkta förluster både för bolaget och de företag i 
branschen som kommer i svårigheter på grund av den nya anläggningen, liksom i slutändan även 
för stat och kommun som ställs inför svårlösta avfolknings-, omskolnings- och lokaliserings-
problem. Även flera hamnar kommer att utsättas för problem när den planerade hamnen i 
Klosterfjorden berövar dem värdefull trävaruexport och betydelse som importhamnar.188

Efter att länsstyrelsen givit klartecken till anläggningen (augusti 1964), påpekar Michelson 
hur länsstyrelsen endast angivit två skäl för sitt ställningstagande, nämligen fabrikens betydelse 
ur sysselsättnings- respektive virkesaspekt. Dessutom anser han det föreligga tillräckliga skäl för 
länsstyrelsen att ta upp frågan till ny prövning, där ”allsidiga och objektiva” utredningar görs av 
andra experter än SIABs egna beträffande både sysselsättnings- och virkesaspekten (detta gör
länsstyrelsen som bekant aldrig).189

186 Protokoll från sammanträde inför länsstyrelsen den 23/2 1964, s. 1ff., bilaga 26 till SIAB – VD 11/11 1964, Akt-
bilaga 1 (A89/1964).
187 Av de av de klagande i tillståndsprövningen av Värö, vars erinringar innefattas i denna studie, är det i stort sett 
bara Michelson som bemöter SIABs inlägg i ”nyttofrågan”.
188 Bilaga A till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
189 Bilaga B till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
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Från att i tillståndsprövningens inledningsfas framförallt ha försökt vederlägga virkesöver-
skottsargumentet går Michelson  under 1967 in för att i än högre grad än tidigare argumentera
för att de största företags- och samhällsekonomiska vinsterna skulle erhållas vid ett högre ut-
nyttjande av redan befintlig massaindustri i regionen snarare än genom en nyanläggning. Exem-
pelvis framhåller Michelson de lägre produktionskostnaderna vid en mindre och väl underhållen 
äldre fabrik mot vid en stor modern fabrik till följd av den moderna fabrikens höga anläggnings-
kostnader, och avskrivningskostnadernas fördyring av massan (anläggningskostnaderna är 
avskrivna vid den äldre fabriken). Även om tillverkningskostnaderna således är lägre vid en mo-
dernare fabrik är kapitalkostnaderna mycket högre. Michelson fastslår också att det emellertid
inte föreligger några avsättningsproblem för massaved och hänvisar bl.a. till en enkät som redo-
visats i Veckans Affärer under 1966, där 12 av Sveriges 27 största massa- och pappersindustrier
uppgivit att de hade outnyttjad massakapacitet.190

Ytterligare en faktor som Michelson menar talar emot en ny anläggning är att en sådan bör 
belastas med alla de investeringskostnader ”som från det allmännas sida bli erforderliga vid 
nyanläggningar.”191 Han åsyftar dels de serviceanläggningar (skola och sjukvård) som ”ofrån-
komligen följa ett modernt samhälle”, och dels de ”miljövårdande åtgärder […] vilkas nödvän-
dighet man allmänt är ense om och som förorsaka högst betydande kostnader.”192 En blick på 
kartan över befintliga massaindustrier i sydvästra Sverige, fortsätter Michelson, ger dessutom 
vid handen att en massafabrik finns på mindre än 10 mils avstånd i vilket skogsområde man än 
väljer, något som ytterligare belyser det ”fullständigt onödiga” och ”ekonomiskt oriktiga” med
ytterligare en etablering.193 I en erinran under senhösten 1967 hänvisar Michelson dessutom till 
”otaliga” artiklar under den senaste tiden i tidningspressen, vilka:

givit klart belägg för att en omställning inom skogsnäringen är nödvändig [...] [liksom för
att en] fortsatt utbyggnad av massaindustrin vittnar om ett ekonomiskt lättsinne som kan stå 
hela skogsägarerörelsen dyrt.194

I detta sammanhang påpekar Michelson också hur den svenska cellulosaindustrin tvingats 
genomföra ett produktionsstopp under flera veckor för andra året i rad samt gör han gällande att 
industrin överväger ett produktionsstopp på fyra veckor även för nästa år, dvs. under 1968. I 
stället för en utbyggnad av cellulosaindustrin föreslår Michelson en inriktning på sågtimmer i 
syfte att skapa bättre avsättningsförhållanden för den svenska skogsproduktionen.195 Michelson
vill med detta också visa att den planerade anläggningens betydelse för svensk export grovt 
överskattats av SIAB. 

De klagade om sysselsättningsaspekten 
Beträffande SIABs argument om anläggningens nytta ur sysselsättningsaspekt, är Hallands 
tillgång på arbetstillfällen enligt Michelson redan i dagsläget ”synnerlig god”, och det är ”i 
själva verket praktiskt taget omöjligt att inom kommunen och länet uppbringa erforderlig 
arbetskraft.”196 Att tillåta etableringen skulle dessutom kunna visa sig utgöra en dålig affär för 

190 Michelson – VD 30/1 1967, Aktbilaga 184 (A89/1964).
191 Michelson – VD 30/1 1967, Aktbilaga 184, s. 4f. (A89/1964).
192 Michelson – VD 30/1 1967, Aktbilaga 184, s. 5 (A89/1964). Michelson hänvisar i detta sammanhang återigen
till Erik Dahmén.
193 Michelson – VD 30/1 1967, Aktbilaga 184, s. 5f. (A89/1964).
194 Michelson – VD 20/10 1967, Aktbilaga 331, s. 1f. (A89/1964).
195 Michelson – VD 20/10 1967, Aktbilaga 331 (A89/1964).
196 Bilaga A, s. 18, till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
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de anställda och i förlängningen även för kommunen, fortsätter Michelson, inte minst eftersom 
massaindustrins arbetare: 

tillhöra en lågavlönad grupp som har synnerligen svårt att vid avtalsförhandlingarna utverka 
bättre villkor på grund av det pressade ekonomiska läget inom nämnda industri.197

Att rationaliseringen av jordbruket skulle komma att medföra friställning av arbetskraft i bety-
dande omsättning, vilket länsstyrelsen hävdar, menar Michelson inte stämmer. Enligt honom 
handlar det i stället om att rationaliseringen av jordbruket är betingad av bristen på arbetskraft 
inom jordbruket. Han efterfrågar av denna anledning en utredning som motiverar uttalandet om
den friställda arbetskraften, och han hänvisar till ett uttalande som länsarbetsdirektör Göte Elmér
gjort bara några dagar tidigare (den 8 oktober, 1964) i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning,
lydande: ”i höst är bristen på arbetskraft i Halland mera markant och mer bekymmersam än i 
fjol”.198 Michelson hänvisar dessutom till Lokaliseringsutredningen för Hallands län (1960), 
och den statliga offentliga utredningen Aktiv lokaliseringspolitik,199 i syfte att försöka bevisa att
anläggningen inte skulle bidra med någon nytta ur sysselsättningsaspekt.200

Även om det skulle finnas ett arbetskraftsöverskott i kommunen och länet, kan man ifråga-
sätta valet av en massaindustri, fortsätter Michelson, varpå han radar upp nackdelarna med indu-
strin (utöver dess miljöstörande verkan): (a) den kräver stora investeringar i fysiskt kapital per
sysselsatt arbetare; (b) dessa investeringar gör produktionen spårbunden, inflexibel och konkur-
renskänslig; (c) massaindustrins låga orginalitetsgrad gör den ytterligare konkurrenskänslig; (d) 
dess tunga och skrymmande råvaror skapar höga transportkostnader; och (e) den erbjuder en 
oattraktiv arbetsmiljö med skiftarbete och ”smuts”. Lämpligare industrier för en Hallandsmiljö
skulle enligt Michelson exempelvis vara de elektroniska och finmekaniska industrierna: vilka (a) 
är arbetsintensiva i stället för kapitalintensiva; (b) producerar produkter med hög originalitets-
grad (och därmed är mindre konkurrenskänsliga); (c) är mer anpassningsbara på grund av låga 
investeringskostnader och likaså lönsamma i liten skala; (d) är rena och därmed mer lämpliga att 
infoga i känsliga miljöer; samt (e) dessutom i allmänhet inte baseras på skiftarbete och således
erbjuder arbetstillfällen särdeles lämpade för ungdomar och kvinnor.201 Michelson framhåller
behovet av ytterligare utredning kring arbetslöshetssituationen även under tillståndsprövningens 
senare halva.202

Även Grundberg ifrågasätter SIABs ”övertro” på en dold arbetskraftsreserv. 

Frågan är väl närmast den, om icke länsarbetsnämnden av lokalpatriotiska synpunkter gått
ett steg för långt och om icke den dolda arbetskraftsreserven är så väl dold, att den icke kan 
återfinnas.203

Hur kan, fortsätter Grundberg, Norra Halland ha ett överskott av arbetskraft, när området
angränsar till industricentra i Göteborgs- och Boråsregionerna som lider brist på arbetskraft? 
Länsarbetsnämnden hyser för övrigt en övertro på sulfatfabrikers attraktivitet, fortsätter

197 Bilaga A, s. 18, till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
198 Bilaga B, s. 2, till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
199 SOU 1963:58.
200 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och
vattenvårdsförening, s. 32, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
201 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och
vattenvårdsförening, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
202 Michelson – VD 29/6 1967, Aktbilaga 302, s. 9f. (A89/1964).
203 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 865 (A89/1964).
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Grundberg, och påpekar att det ju handlar om en både ”våt, smutsig, illaluktande och långt ifrån 
ofarlig arbetsplats.”204 Grundberg påpekar också att Boråskretsen av svenska Röda korset gjort 
ett sammandrag av arbetslöshetssiffrorna för hela Hallands län för maj och september 1964, 
samt för februari, maj och augusti 1965, och av dessa framgår att det totala antalet arbetslösa är 
omkring 200, vilket Boråskretsen menar är lågt och under riksmedeltalet.205

De klagade om virkesaspekten 
Beträffande SIABs argument om anläggningens nytta ur virkesaspekt (för att ta hand om över-
skottet), påpekar Michelson hur bolaget för att kunna hävda att det teoretiskt beräknade virkes-
överskottet ligger inom den planerade fabrikens naturliga fångstområde:

måst taga till detta område så stort att därinom faller även hela Skaraborgs och hela Jönkö-
pings län, vilket synes orealistiskt, bl.a. med hänsyn till transportkostnaderna.206

Dessutom finns det ett underskott på barrvirke i mellersta och norra Sverige, fortsätter Michel-
son, vilket han menar väl torde bidra till att dessa områden i stigande grad blir beroende av 
tillförsel av virke från södra Sverige.207 Vad angår det virkesöverskott som SIAB hänvisar till
påpekar Michelson att det föreligger ett ”stort gap” mellan vad som ”borde tas ut” och det som i 
verkligheten avverkas,208 samt att ”bolaget inte visat att [...] [det] har rättslig eller faktisk före-
trädesrätt framför andra virkesköpare.”209 Även om bolaget anser sig ha en prioritetsställning
framför andra virkesköpare, fortsätter Michelson, borde inte detta hindra att bolaget sedan söker 
den lönsammaste avsättningen, exempelvis genom leverans till befintliga industrier, i stället för 
att bygga icke lönsamma industrier.210

I ytterligare en erinran hänvisar Michelson till 1966 års Sågverksinventering,211 i vilken
det bl.a. konstateras att tyngdpunkten för den svenska sågverksindustrin under senare år för-
skjutits från Norrlandskusten till mellersta och södra Sverige samtidigt som produktionen ökat i
framförallt Götaland. Michelson anför i anslutning till detta att inventeringen belyser det rimliga
i en fortsatt utbyggnad av sågverksindustrin i Götaland eftersom det inte råder några tvivel om
att det växande grovskogsförrådet måste avverkas och därför att det är genom sågtimret som 
skogsägaren erhåller sitt ”verkliga rotnetto.” Således framhålls att det inte föreligger några 
avsättningsproblem för massaved utan snarare för timmer. Flisen från sågverken kan sedan med
fördel omhändertas av befintliga massaindustrier, fortsätter Michelson, och lyfter samtidigt fram
hur mycket lättare det skulle vara att lägga ned eller omvandla ett sågverk än en kapitaltung 
massaindustri om det i framtiden skulle visa sig föreligga behov av avveckling på skogs-
industrisidan.212 Michelson utvecklar i en senare erinran sitt argument mot att det skulle före-
ligga ett överskott av massaved (tall- och lövved) i upptagningsområdet genom att framhålla att 
det finns flera industrier i områdets periferi som förbrukar tallved liksom flera sulfitfabriker som

204 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 865 (A89/1964).
205 Grundberg – VD 14/10 1965, Aktbilaga 49, s. 3 (A89/1964).
206 Michelson – VD 7/10 1966, Aktbilaga 97, s. 2 (A89/1964).
207 Michelson hänvisar i detta sammanhang till Virkesbalansutredningens första delbetänkande från juni 1966 (Jord-
bruksdepartementet, 1966).
208 Michelson torde här åsyfta att det är en sak att fastslå att det finns ett virkesöverskott och en annan att som
köpare få tillgång till virket till ett rimligt pris.
209 Michelson – VD 7/10 1966, Aktbilaga 97, s. 3 (A89/1964).
210 Michelson – VD 8/2 1967, Aktbilaga 187, s.3 (A89/1964).
211 Statistiska centralbyrån (1966).
212 Michelson – VD 30/1 1967, Aktbilaga 184, s. 7ff. (A89/1964).
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nyttjar sågverksavfall av tallved samt även flera spånskivefabriker som förbrukar lövved. Om en
ökad förbrukning av tall- och lövved skulle vara ekonomiskt fördelaktigt borde det vara minst
lika rimligt att utöka produktionen i dessa anläggningar snarare än att bygga en ny.213

Michelson betonar också att det inte – såsom SIAB vill antyda (se nedan) – finns något 
egenvärde i att minska exporten av virke till förmån för ökad export av massa (från Värö bruk). 
Export av virke till bl.a. Norge är ekonomiskt fördelaktigt för den enskilde skogsägaren, och det 
finns inget ekonomiskt argument som talar för att en övergång från virkes- till massaexport
skulle vara mer fördelaktigt.214

Grundberg ifrågasätter också SIABs bedömning av den aktuella råvarubalansen i 
regionen.215 I senare erinringar informerar Grundberg att han tillsammans med ett antal andra 
intressenter vänt sig till en skogssakkunnig för ett utlåtande angående behovet av ytterligare en 
cellulosafabrik i södra Sverige, och han inkommer så småningom med ett utlåtande av Skog. 
doktor och civiljägmästaren Magnus Nordquist i Falun. Nordquist framhåller svårigheterna med
att teoretisera årsavverkningen på sågtimmer och massaved på sådant sätt som professor
Streyffert (engagerad av SIAB) gör, eftersom en sådan teoretisering inte fullt ut tar hänsyn till 
de ekonomiska faktorer som driver prisutvecklingen på dessa skogsprodukter.216 Han menar
också att SIABs bedömningar av den framtida ekonomiska utvecklingen i skogsindustrin kan 
ifrågasättas. Enligt Nordquist kommer sågverkssektorn att expandera snarare än – som Siab 
antyder (se nedan) – stagnera. Det rådande virkesöverskottet kommer dessutom att minska
”högst väsentligt” (bl.a. på grund av ökad massaexport till Norge), och då faller ett av SIABs 
huvudargument för anläggningen.217

Grundberg framhåller utifrån Nordquists utlåtande hur det nu kan konstateras att den 
planerade anläggningen vid Värö inte är betingad av ett verkligt behov utan av ett konkur-
rensintresse från skogsägarnas sida. Han anför hur det: 

emot detta konkurrensintresse står ett ur prioritetssynpunkt företrädesberättigat och rikt för-
grenat fritidsintresse ävensom värdefulla naturtillgångar, som icke kan existera vid sidan om
Väröverket.218

I ytterligare en erinran under 1966, till vilken ytterligare ett utlåtande av Magnus Nordquist 
finns bifogat, informerar Grundberg om hur Nordquists nya utlåtande ”ytterligare bestyrker, att
något behov av det beramade sulfatverket icke föreligger för närvarande.”219 Nordquist anför
bl.a. hur den skogsindustriella upprustningen i Sydsverige i första hand bör ske inom sågnings-
hanteringen, och hänvisar i detta sammanhang till det rådande överskottet på äldre och grövre
virke av sågtimmerdimensioner i regionen, avsättningssvårigheterna för cellulosa-industrin, och 
till pågående strukturrationaliseringar i redan befintliga cellulosafabriker i regionen. Liksom 
Michelson nämner Nordquist att man inte skall underskatta möjligheterna till export av över-
skottsvirke till Norge, samt möjligheten till transport av virke till den expanderande massa-
industrin i mellersta Sverige.220

213 Michelson – VD 8/2 1967, Aktbilaga 187, s. 1f. (A89/1964).
214 Michelson – VD 30/1 1967, Aktbilaga 184, s. 16 (A89/1964); Michelson – VD 8/2 1967, Aktbilaga 187, s. 2f.
(A89/1964).
215 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 884 (A89/1964).
216 Bilaga 1, s. 3, till Grundberg – VD 26/9 1966, Aktbilaga 86 (A89/1964).
217 Bilaga 1, s. 20f., till Grundberg – VD 14/10 1965, Aktbilaga 49 (A89/1964).
218 Grundberg – VD 14/10 1965, Aktbilaga 49, s. 3 (A89/1964).
219 Grundberg – VD 26/9 1966, Aktbilaga 86, s. 2 (A89/1964).
220 Bilaga 1, s. 7, till Grundberg – VD 26/9 1966, Aktbilaga 86 (A89/1964).
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SIABs respons angående behovet av anläggningen 
I obligatoriska påminnelser bemöter SIAB Michelsons och Grundbergs kritik av virkes-argu-
mentet (kritiken av sysselsättningsargumentet berörs knappt ej alls av bolaget). SIAB framhåller
att Michelsons ifrågasättande av bolagets prioritetsställning framför andra virkesköpare till 
överskottsvirket ”grundar sig på bristande insikt i hithörande frågor.”221 I ytterligare påmin-
nelser anför SIAB att bolaget i själva verket har en prioriterad ställning framför andra virkes-
köpare vad gäller de egna medlemmarnas leveranser.222 Vad angår den virkesbrist för norra och 
mellersta Sverige som virkesbalansutredningen förutspår i dess preliminära redovisning, menar
SIAB att det är en felaktig slutsats att bristen skulle kunna täckas med en tillförsel av virke från 
södra Sverige eftersom de enskilda skogsägarna i södra Sverige skulle vara ”föga benägna” att 
skicka sitt virke i motsatt riktning i förhållande till de slutliga konsumenterna.223 Att som 
Michelson påstå att det skulle föreligga avsättningsproblem för massaved menar SIAB vidare är 
att gå emot all expertis på området, och likaså att föreslå att en eventuell höjning av produk-
tionskapaciteten inom massaindustrin borde ske genom modernisering av redan befintliga
massafabriker. I detta sammanhang hänvisar SIAB till ett uttalande av f.d. professorn i skogs-
ekonomi vid Skogshögskolan, Thorsten Streyffert, i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning av 
den 21 juli 1966, där Streyffert framhåller det olämpliga i att förlägga en sulfatfabrik på östkus-
ten när massaveden finns i skogarna på västkusten.224

Grundbergs (och Nordquists) kritik av virkesargumentet har SIAB givit i uppdrag åt 
civiljägmästaren Henning Hamilton (medförfattare till SSSF:s virkesutredning från 1963) att 
bemöta. Utifrån Hamiltons bedömningar konstaterar i sin tur SIAB att även om Nordquists 
uppskattning om nedgången ifråga om virkesöverskott skulle visa sig falla in, vilket Hamilton
och bolaget inte tror, skulle kvantiteten trots allt vara tillräcklig för sulfatfabrikens behov.225 I 
ytterligare påminnelser kritiserar sedan SIAB Nordquists slutsatser i fråga om skogsindustrins 
framtida utveckling i södra Sverige. Framförallt hävdas att det i stort sett saknas avsättning för
tall- och lövved i det planerade upptagningsområdet eftersom massafabrikerna där tillverkar 
sulfit- eller slipmassa samt att det speglar ”en begränsad syn på denna för vårt lands välstånd
betydelsefulla fråga” att anse att virkesöverskottet skall skickas till våra grannländer.226 Gällan-
de frågan om hur virkesöverskottet bör utnyttjas är det i slutändan bolagets egna bedömningar
som är utslagsgivande, poängterar SIAB.227 Bolaget påpekar också hur det material som lagts
fram beträffande det föreliggande virkesöverskottet grundas på slutsatser av landets ”främsta
skogliga expertis”, och således måste anses styrka behovet av ifrågavarande sulfatfabrik. Beträf-
fande valet att redovisa virkesbalanser för hela södra Sverige, försäkrar SIAB i sin tur att det
inte grundades i att virkesöverskottet inom fabrikens naturliga fångstområde i annat fall skulle 
vara otillräckligt utan på att man ville ge en större överblick över läget.228 Vad beträffar
Nordquists antydningar att massaindustrin befinner sig i ett trängt läge samt att virkesförrådet 
till stor del består av grov skog, stämmer båda dessa argument enligt SIAB, men utgör endast 
ytterligare bekräftelser på nödvändigheten i att satsa på ”vid kusten belägna rationella och 
därmed slagkraftiga fabriksenheter.”229

221 SIAB – VD 15/4 1966, Aktbilaga 61, s. 3 (A89/1964).
222 SIAB – VD 13/1 1967, Aktbilaga 181, s. 4f. (A89/1964).
223 Ibid.
224 SIAB – VD 14/2 1967, Aktbilaga 196, s. 4 (A89/1964).
225 SIAB – VD 15/4 1966, Aktbil. 61 (A89/1964).
226 SIAB – VD 13/1 1967, Aktbilaga 181, s. 3 (A89/1964).
227 Ibid.
228 Ibid.
229 SIAB – VD 13/1 1967, Aktbilaga 181, s. 6 (A89/1964).
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Utöver att direkt bemöta Michelsons och Grundbergs kritik av behovs-/nyttoargumenten (fram-
förallt virkesargumentet), vässar SIAB de ekonomiska argumenten ytterligare en bit in i till-
ståndsprövningen, exempelvis genom att betona hur stor andel kapital som ligger bundet i vir-
kesöverskottet i södra Sverige.230 Dessutom försöker SIAB under tillståndsprövningens senare 
år att allt oftare försöka skynda på ett beslut i tillståndsfrågan, bl.a. genom att påpeka att om det 
inte funnits något behov av en sulfatfabrik i det aktuella området skulle Viskanprojektet inte ha 
varit särskilt angeläget för Södra skogsägarna, samt genom att understryka hur skogarna i om-
rådet, liksom nationalhushållet, riskerar uppleva ”avsevärda förluster” om det inte sker en snar 
ändring i den sydsvenska avverkningspolitiken.231 Vidare framhålls de olägenheter som det 
innebär för både bolaget och de skogsägare som berörs av projekteringen, med avbräck i den-
samma, och hur berörda skogsägare: 

genom att virkesöverskottet i denna del av landet ej tas om hand […] [,] går miste om in-
komster på ca 90 milj. årligen.232

Även Sverige går miste om ett exporttillskott på i runda tal 150 miljoner om året, fortsätter 
SIAB, och påpekar än en gång betydelsen av att målet i dess återstående delar handläggs med
”största möjliga skyndsamhet”.233

I en deldom i maj 1968 anför VD beträffande virkesfrågan att man med stöd av den 
utredning rörande skogstillgången inom fabrikens fångstområde som förebragts i målet, finner 
skäl att anta att fabrikens råvaruförsörjning är tryggad.234

4.2.4  En sammanfattande analys av Värökonfliktens grundfråga 
I Värökonflikten hänvisade de klagande till flera olika lagrum i VL i avsikt att försöka avvisa 
målet/förklara det ogiltigt. Mest frekvent åberopades 2:3, 1-2 st. i VL, genom vilket det ålades 
SIAB att visa på företagets nytta samt där det bl.a. stadgades att företag (som prövades enligt 
VL) inte fick bidra till att väsentligt försämra befolkningens levnadsförhållanden, minska
trevnaden eller riskera betydande förlust utifrån naturskyddssynpunkt. I samband med att de 
klagande åberopade detta lagrum framhölls att anläggningen skulle komma att orsaka stora 
skador på regionens turism-, frilufts-, rekreations- och naturvärden. När de klagande hänvisade 
till dessa skador, och anförde att företagets nytta inte var utredd, svarade SIAB genom att 
hänvisa till, och argumentera för, den ekonomiska tillväxt som man menade att anläggningen 
skulle bidra med både för Södra skogsägarna och för hela Sverige. Denna värdekonflikt, skador
på turistområden och natur kontra industriell expansion, utgjorde Värökonfliktens grundfråga, 
och det var ur dessa värden som argument mot anläggningens luft- och vattenförorening nästan 
helt utan undantag emanerade. Lagstiftningen gav således legitimitet åt en bred kritik. Inte minst
det nyttoresonemang som VL bjöd på inbjöd till en bred debatt om både natur och ekonomi, om 
områdets bevarande och företagets nytta. SIAB framhöll i båtnadutredning att det inte fanns skäl 
att befara menlig inverkan på varken fiskerinäring, befolkning eller naturförhållanden på grund 
av den ”gynnsamma tekniken” i ”berörda hänseenden”. Viljan att bevara området som ett 
rekreations-/turismområde med möjlighet för den moderna människan till vederkvickelse i 
naturen utan störande industriella inslag, förenade i sin tur de klagande i Värökonflikten, och de 
valde därför att på olika sätt bemöta företagets ståndpunkt utifrån dessa premisser.

230 SIAB – VD 15/4 1966, aktbilaga 61, s.28ff. (A89/1964).
231 SIAB – VD 13/1 1967, Aktbilaga 181, s. 7 (A89/1964).
232 SIAB – VD 3/10 1967, Aktbilaga 327, s. 5 (A89/1964).
233 Ibid.
234 Deldom i VD den 10/5 1968, Aktbilaga 390, s. 9ff. (A89/1964).
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Områdets turismvärde beskrevs både i form av ”urgammal kulturbygd” och ”fritids-
område” med ”utomordentlig betydelse för fritid och semester” för hela Skandinaviens befolk-
ning. Fritidsområdets betydelse även för kommande generationer framhölls, speciellt som en 
fortsatt urbanisering, ökad fritid, höjd levnadsstandard och bättre kommunikationer framhölls
tala för ett ökande behov av fritidsområden. Relaterat till framtida generationers rättigheter var
också argumenten som speglade pågående debatt om behovet av en fysisk riksplanering. Bland 
annat påpekades hur svårt det skulle bli för beslutande myndigheter att i framtiden avvisa 
tillståndsansökningar för exempelvis petrokemiska industrier om Väröanläggningen skulle 
komma till stånd. Det samhällsekonomiska värdet av området som turismattraktion framhölls
också av de klagande. Exempelvis betonades turismindustrins ekonomiska betydelse för Hal-
land, hur den rent ut av utgjorde ”nyckeln” till en fortsatt framgångsrik utveckling för regionen. 
Några år in i konflikten lyftes den ekonomiska betydelsen av turismen fram ytterligare, och bl.a. 
framhölls turismindustrin nu som världens största internationella industri och som en allt 
viktigare inkomstkälla för Sverige.

Områdets naturvärden framhölls i viss mån fristående från dess turismvärden, dock i lika 
stor omfattning kopplat till detsamma. Således betonades områdets nationella naturvårdsvärde i 
linje med den framväxande fysiska riksplaneringen samt dess betydelse för fågellivet liksom 
dess botaniska värde, och även värdet i att bevara områdets ”särpräglade” och ”sköna” natur lik-
som landskapsbilden. Vi finner dock också framställanden om betydelsen av att lämna tillräck-
ligt stora områden av växt- och djurliv orörda av fritidshänsyn, inte minst kläckningsplatser för
ädelfiskarter med hänsyn till fritidsfisket.

De klagandes fokusering på områdets turism-, rekreations- och naturvärden tillsammans 
med den framväxande moderna miljölagstiftningens ökade betoning av lokaliseringens
betydelse i sammanhanget, bidrog till att konflikten också kom att behandla frågor om huruvida 
en omlokalisering av anläggningen skulle främja turism- och naturvärdena såväl som gynna 
företagets ekonomi. De klagande menade att turism- och rekreationsvärdena talade för en om-
lokalisering genom att få andra områden var lika väl lämpade för fritidsändamål som Värö.
Skulle anläggningen komma till stånd på avsedd plats skulle inte naturskydds- och fritids-
intressen tillgodoses på sådant sätt som den nya naturvårdslagen (1964) avsåg. De klagande 
belyste dessutom de företagsekonomiska vinster som de menade skulle följa av en omlokali-
sering. Exempelvis framhöll de hur SIAB genom en omlokalisering av anläggningen skulle
komma närmare råvarukällan. SIAB bemötte lokaliseringsfrågan i ett antal skrivelser, bl.a.
genom att engagera och hänvisa till utlåtanden av en rad sakkunniga som hårt kritiserade de 
alternativa lokaliseringsförslag som de klagande lyfte fram. I övrigt bemötte SIAB lokaliserings-
frågan på framförallt tre plan: (a) genom att hävda att lokaliseringsargumentet, då det 
huvudsakligen motiverades av befarade olägenheter av luftföroreningar, buller m.fl. immis-
sioner, inte uppbådade rättsligt stöd i VL; (b) framhålla Lahallområdet och Viskans vatten som
oattraktivt för fritidsbebyggelse respektive friluftsbad; samt (c) framhålla att ytterligare belast-
ning av Nissan skulle medföra dålig lukt från vattendraget i höjd av Halmstad. 

SIAB bemötte i stort inte de klagandes turism- och naturvärden mot anläggningen i bola-
gets skrivelser i målet. Här valde i stället bolaget att lyfta fram företags- och samhällsekono-
miska värden med anläggningen. En sådan fokusering från SIABs sida var naturlig, inte minst
eftersom det var värden som traditionellt lyfts fram till fördel för industrins expansion på mil-
jöns bekostnad, men också till följd av att VL, genom lagrum 2:3, krävde av SIAB att visa på 
företagets nytta. SIAB lyfte i detta sammanhang framförallt fram hur anläggningen skulle 
tillvarata de virkes- och arbetskraftsöverskott som man menade förelåg i södra Sverige, och som 
om det tillvaratogs skulle gagna både skogsindustrin, sysselsättningen och samhällsekonomin i
stort. Beträffande arbetskraftsöverskottet försökte de klagande slå hål på SIABs ståndtagande 
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genom att hänvisa till offentliga utredningar samt till uttalanden av experter som tydde på 
motsatsen. Dessutom gick de klagande in för att framhålla massaindustrins oattraktiva arbets-
miljö och således olämpligheten i att just denna industri skulle fånga upp ett eventuellt arbets-
kraftsöverskott. I ljuset av att SIAB knappt alls bemötte kritiken mot arbetskraftsargumentet
torde det i praktiken inte ha utgjort ett särdeles starkt eller viktigt argument för bolaget.

Argumenten som lyftes fram av de klagande i fråga om det påstådda virkesöverskottet 
utgjordes bl.a. av att: (a) det skulle ha funnits ett barrvirkesunderskott i mellersta och norra 
Sverige dit ett eventuellt överskott i södra Sverige i första hand borde skickas; (b) ett eventuellt
virkesöverskott borde exporteras till Norge; (c) ett eventuellt virkesöverskott i södra Sverige
borde tas om hand av sågverksindustrin eller sulfitmassaindustrin snarare än av sulfatmassaindu-
strin; samt att (d) anläggningen, om virkesöverskott inte visade sig föreligga, riskerade tvinga
befintliga anläggningar till nedläggning med risk till förluster för både SIAB, andra företag i 
branschen och för samhällsekonomin i stort. Några år in i konflikten framhölls allt oftare i linje 
med det sistnämnda argumentet, att de största vinsterna för både SIAB och för samhällseko-
nomin i stort torde kunna nås genom att SIAB tog över redan existerande massaproducerande
anläggningar i regionen snarare än genom att uppföra en ny anläggning. Mer sällan försökte de 
klagande några år in i konflikten att vederlägga att det överhuvudtaget skulle existera att virkes-
överskott.

SIAB bemötte flertalet av de argument som de klagande lyfte fram mot virkesöver-
skottsargumentet. Vid tiden för konfliktens början lade SIAB i första hand ned kraft på att 
argumentera för den företagsekonomiska lönsamheten i Väröprojektet, bl.a. genom att tvärtemot
de klagande hävda att förutsättningarna för att köpa massaved var goda i regionen. Ett par år in i 
tillståndsprövningen framhölls dock alltmer samhällsekonomiska argument, inte minst genom 
att det betonades att ”nationalhushållet” riskerade avsevärda förluster om inte den sydsvenska 
avverkningspolitiken snarast förändrades, och Sverige gå miste om ett exporttillskott på 150 
miljoner om året så länge inte virkesöverskottet i södra Sverige togs om hand. Trots SIABs 
underlåtenhet att direkt bemöta de turism- och naturvårdsbaserade argumenten engagerade sig 
SIAB i högsta grad i pågående miljödebatt, åtminstone internt. Det interna miljövårds-engage-
manget utgjordes framförallt av en kontinuerlig uppdatering i verkställande direktörens (Södras) 
chefsgrupp över dels pågående miljölagstiftning och dels den massmediala bevakningen av till-
ståndsprövningen av Väröanläggningen 

Trots de klagandes försök att få målet avvisat/ogiltigförklarat fann inte VD att det fanns
anledning varken att befara att anläggningen inte skulle visa sig uppbåda tillräcklig nytta eller
att den skulle komma att väsentligen inverka menligt på fiskerinäring, befolkning eller natur-
förhållanden. Efter att SIAB i och med detta således vunnit den första ronden i tillståndspröv-
ningen, gick bolaget i högre grad in för att bemöta/uppfylla myndighetsutlåtanden/krav som
lades fram av Naturvårdsverket, Vatteninspektionen m.fl. i vatten- respektive hälsovårdsmålet.
Då kom också de till föroreningsproblemen relaterade teknikvalen i större omfattning in i till-
ståndsprövningen, inte minst eftersom myndighetsutlåtandena/kraven i stor omfattning handlade 
om just lämpliga tekniska åtgärder. Debatten mellan de klagande och SIAB blev parallellt med
denna utveckling mindre tydlig

4.3 Luftföroreningsfrågan i Värökonflikten
Luftföroreningsfrågan (framförallt om sulfatlukten) avhandlades i vattenmålet (VD, VÖD och 
Högsta domstolen) enligt vattenlagen under 1964-1966 ca., och i hälsovårdsmålet (hälsovårds-
nämnden i Värö, länsstyrelsen och Regeringsrätten) enligt hälsovårdsstadgan under 1967-1971. 
Under de tidiga år av konflikten som luftföroreningsfrågan avhandlades i vattenmålet, knöts den 
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framförallt, såväl som vattenföroreningsfrågan, till lagrum 3:2 i vattenlagen, genom vilket det
ålåg SIAB att visa på företagets nytta genom en båtnad- (nytto-) utredning. Samtidigt som de
klagande hänvisade till nämnda lagrum hänvisade de till de skador som anläggningen befarades 
komma att orsaka på regionens stora turism-/frilufts-/rekreations- och naturvärden, värden ur 
vilka i sin tur argumenten mot luftföroreningen nästan helt utan undantag mynnade. Även sedan 
luftföroreningsfrågan ”tagits över” av hälsovårdsmålet hänvisade de klagande till dessa värden. 

I föreliggande avsnitt analyseras luftföroreningsfrågans förlopp och resultat med hänsyn 
till aktörernas argument, inverkan av expertutlåtanden och lagstiftning, samt SIABs svar, inte 
minst ur teknikvalsaspekt. Inledningsvis följer vi luftföroreningsfrågan förlopp i vattenmålet,
följt av dess förlopp och resultat i hälsovårdsmålet. Sist i avsnittet gör vi ett försök att kartlägga 
processen kring de till luftföroreningsfrågan relaterade teknikval som görs av SIAB. Både detta 
och nästföljande avsnitt (4.4 om avloppsvattenfrågan) har kronologiska upplägg. 

4.3.1 Luktfrågan i vattendomstolen (1964 – 1966, ca) 

Informationsmöte inför länsstyrelsen om SIAB:s avsikter på Väröhalvön
Jämlikt föreskrifter i vattenlagen hölls informationssammanträde om Viskanprojektet i länssty-
relsens regi i Varberg den 25 februari 1964. Under sammanträdet sade SIABs advokat Curt 
Waldenström några ord om luftföroreningsfrågan trots att sammanträdet anordnats enligt vatten-
lagen och vattendomstolen inte behandlade frågor om luftföroreningar annat än i sådana fall de 
utgjorde en direkt följd av utsläpp av avloppsvatten. Waldenström berättar att han tar upp luft-
föroreningsfrågan på grund av att bolaget ”fått klart för sig” att det är oron för just dessa förore-
ningar som är störst. Han berättar att bolagets tekniske direktör Emil Haeger dessutom avser 
säga några ord om den tekniska sidan av luftvårdsfrågan längre fram under mötet, och då med
utgångspunkt från erfarenheterna från Mönsterås- och Mörrumfabrikerna. Dessa har enligt Wal-
denström av ”den objektiva sakkunskapen” betecknats såsom lika föredömliga som vad bolaget 
åstadkommit ifråga om vattenvården, och han menar att man t.o.m.:

med fog [kan] påstå att det ej är någon fabrik i världen som har kommit längre [än Mörrums
bruk], när det gäller att bemästra luftföroreningar av ifrågavarande slag.235

Om de investeringar (på ca två miljoner kronor) som gjorts i luftvårdande åtgärder i Mörrum,
berättar Waldenström att de föregåtts av ”mycket omfattande undersökningar och utredningar 
såväl här i landet som utomlands.”236 Exempelvis har det genomförts intervjuundersökningar 
som han menar klarlagt: 

att den allt övervägande delen av befolkningen i trakten kring de båda fabrikerna icke ansett,
att de på något sätt har tillfogats luftobehag från fabriken.237

Waldenström påpekar också hur ”vår främsta” luftvårdande myndighet, Statens institut för 
folkhälsan, i ett utlåtande angående Mönsteråsfabriken fastslagit, att lukten därifrån ”ingalunda
kan anses vara att hänföra till sanitär olägenhet.”238

När SIABs tekniske direktör Emil Haeger senare under mötet kommenterar luftvårds-
tekniken, delar han upp sulfatmassafabrikernas luftföroreningsproblem i två delar – utsläppen av 
stoft respektive luktämnen – och inleder med att redovisa de åtgärder i fråga om stoftet som kan 

235 Bilaga 26, s. 21, till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
236 Ibid.
237 Bilaga 26, s. 22, till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
238 Ibid.
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komma ifråga för den nya fabriken. Gällande sulfataskan från sodahusaggregatet berättar 
Haeger att det är vanligt att man försöker återanvända den av ekonomiska skäl (den innehåller
värdefulla kemikalier) genom elektrofilter. Den flygaska och det sot som, speciellt vid eldning
av bark i den vanliga ångpannan, tenderar slå ned på ved och massa på fabriksområdet kan 
enligt Haeger exempelvis tas om hand genom så kallade cyklonavskiljare (dessa återför sotet till 
eldstaden för fullständig förbränning), och kalkdammet från mesaugnen kan skrubbas med
finfördelat regn av vatten i kärl (och därefter, tillsammans med vattnet, återföras processen).239

När det gäller hanteringen av luktämnena inleder Haeger med att påpeka att expertisen 
idag vet att den koncentration av luktämnen som uppträder kring sulfatfabriker inte medför
skadliga biverkningar. Han delar upp luktkällorna i sulfatfabriker i tre grupper: (a) skorstenen
från sodahuset; (b) koncentrerade utsläpp inom kokeriet och från indunstningen; samt (c) 
sekundära luktkällor. Beträffande luktämnena från sodahuset berättar han att man uppnått goda 
resultat i Mörrum genom en lämplig dimensionering av sodahuspannan där det kan uppstå en 
zon i eldstaden med så hög temperatur och samtidigt luftöverskott att luktämnena brinner upp. 
Vad angår den av luktämnen koncentrerade gas som avgår från kokarna vid tömning och vid 
sänkning av tryck, samt från indunstningen, framhåller Haeger vikten av att denna tas om hand, 
lämpligen genom ett sammanförande av gaserna i en gemensam luktledning som leder till en 
destruktions- eller återvinningsanordning, dvs. anordning med förbränning, klorering eller
svartlutsoxidation. Dessa utgör enligt Haeger de mest vanliga och lämpade anordningarna i 
sammanhanget. Haeger berättar att man i Mörrum dels använder svartlutsoxidation (luktämnena
kommer samtidigt i kontakt med luftens syre och svartlut varvid de fixeras i svartluten och 
återförs processen), dels klorskrubber (luktämnena förstörs av bakvatten från blekeriet och av 
klorvatten), och att fabriken genom detta kommit ned till mycket låga koncentrationer av lukt-
ämnen. Om förbränningsmetoden berättar Haeger att den fordrar en ”tämligen komplicerad
teknik” med explosionssäkra filter och flamväktare i kombination med snabbstängande ventiler 
och rikligt dimensionerade vattenlås.240 En nackdel med metoden är att inga kemikalier åter-
vinns, under det att en fördel utgörs av att anläggningskostnaden blir förhållandevis låg.241

Enligt Haeger är det emellertid genom de sekundära luktkällorna som de stora utsläppen 
av luktämnen sker, och dessa är svårast att ”komma underfund med” genom att de i allmänhet
förekommer i mycket låga koncentrationer och är uppblandade med en stor mängd luft, vilket 
ofta kräver mycket skrymmande anordningar.242 Den bästa metoden är givetvis om man klarar 
detta utan särskilda anläggningar, fortsätter Haeger, och berättar att man klarat detta i Mörrum
med utsugningstrummor för dels överskottsklor, dels luktämnen, där klorering av luktämnena
kan ske. I övrigt finns det enligt Haeger två sätt att hantera luktämnesutsläppen från de sekun-
dära luftkällorna på: (a) blåsa den luktande luften till pannorna och använda den som friskluft 
där så att luktämnena brinner upp (ej risk för explosion när de är så utspädda): och (b) klorera 
luften (går åt rimliga mängder klor till sulfiderna när det är så små mängder luktämnen).243

Haeger avrundar sin genomgång av luftvårdstekniken med att understryka att det med
tanke på SIABs målsättning inte råder något tvivel om att luktbekämpningen kommer att fun-
gera minst lika bra i Värö som i Mörrum, något som också innebär att risken för luktobehag 
kommer att vara ”särskilt liten sommartid och vid vackert väder.”244

239 Bilaga 26, s. 50f., till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
240 Bilaga 26, s. 54, till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
241 Bilaga 26, s. 50f., till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
242 Det uppges inte närmare vad dessa sekundära luktkällor utgörs av, men det torde bl.a. handla om avluftnings-
gaser från basningskondensatkällor, lutcisterner, skumtank och kvistsystem m.m.
243 Bilaga 26 till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
244 Bilaga 26, s. 55, till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).

203



Frågorna och klagomålen som förs fram under mötet på länsstyrelsen handlar framförallt
om de befarade luftföroreningarna. Kommunalrådet Boo i Borås, framhåller exempelvis att det
är över just dessa utsläpp man hyser den största oron, och Direktör G. Osterman från Viskafors 
undrar i sin tur om inte lukten blir störande på ett flertal mil runt fabriken under vissa väderleks-
förhållanden. Osterman påpekar att det ifråga om lukten är viktigt att tillfråga dem som kommer
på tillfälligt besök till orten eftersom bofasta ”blir immuna” mot den. Länsarkitekt M. Carlman
informerar om att Karolinska institutets intervjuundersökning med 400 personer i Mönsterås, 
vilken genomförts 1954 på uppdrag av Mönsteråsfabriken, visar att många upplevde ett stort 
besvär av lukten, liksom av fabrikens skadeverkningar på växtligheten. Landshövding Ingvar 
Lindell frågar i samma veva om vindintensitet och vindriktningar ännu undersökts i Värö. På
detta svarar Haeger att detta är mindre intressanta uppgifter för en välskött fabrik.245

Norra Hallands vattenvårdsdelegation, företrädd av civilingenjör Frang från Borås,
påpekar beträffande intervjuundersökningarna att professor Friberg som genomfört Mörrums-
undersökningen, menat att frågan ännu kvarstår om besvären kan betecknas som en sanitär 
olägenhet enligt hälsovårdsstadgan eller ej. Rektor Strömberg från Kärra Villaägareförening
påpekar sedan angående svartlutsoxidationstornet, att Skogsindustriernas vattenlaboratorium i 
en utredning fastslagit att dess effektivitet sjönk markant vid minskad lufttillförsel. Herr Kurt 
Johansson (representant för sommarstugeägare) fäster därpå uppmärksamheten på att det vid 
eventuella olägenheter från fabriken inte bara blir för stugägare i området att flytta, eftersom
stugorna lär minska i värde. En professor Grooth från Borås stad berättar hur han som har stuga
sju mil från Kvarntorp, förnimmer ”kvarntorpslukt” alla de dagar som vinden ligger på från det 
hållet.246 Han påpekar också att en extra kostnad för bolaget på 5-6 miljoner för att flytta 
anläggningen inåt landet, skulle betyda lite med tanke på all den fritidsbebyggelse och de
natursköna trakter som då skulle skonas. Kommunalrådet Boo från Borås anför därpå hur man
ibland kan känna lukten på hela två mils avstånd från Mörrums bruk (trots att detta bruk ur 
lukthänsyn är ”världens bästa bruk”).247

De åtgärder som i det detta tidiga skede i konflikten föreslås av de klagande, utgörs fram-
förallt av förslaget att flytta anläggningen längre inåt landet, för att därigenom skydda fritids-
intresset. Det är framförallt Kommunalrådet Boo i Borås som driver denna linje. Han motiverar
förslaget med att: (a) bolaget sagt att det är villigt att samarbeta; (b) framhålla att det närmast
borde vara en kostnadsfråga (och påpekar att det exempelvis finns företag som har milslånga
avloppsledningar); samt (c) beskriva föroreningsproblemet som en intressemotsättning mellan
fritidsintressen och produktionsintressen. I anslutning till den sista punkten påpekar han att det 
endast finns två möjliga linjer för bolaget att välja på för att fritidsintressena eventuellt ”till 
nöds” skulle kunna gå med på förslaget – antingen genom att se till att anläggningen blir mindre
störande ur föroreningsaspekt, eller att lokalisera anläggningen inåt landet. Advokat Walden-
ström nekar till att en flytt skulle vara ekonomiskt försvarbar för vare sig bolaget eller samhället,
och betonar hur bolaget avser göra sitt yttersta för att undvika olägenheter. Länsarkitekt Carl-
man ställer sig på bolagets sida och understryker att kusten inte bara kan användas för fritids-
ändamål, utan att dess städer också måste ha utvecklingsmöjligheter. Carlman undrar däremot
om bolaget inte kan tänka sig att använda sulfit- eller magnefitmetoden (som är luktfri) i stället.
Waldenström svarar att sulfitmetoden är sämre än sulfatmetoden och magnefitmetoden är rela-
tivt obeprövad.

245 Bilaga 26 till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
246 Eventuellt utgörs nämna ”Kvarntorpslukt” av rökgaser härstammande från verksamheten vid det statliga Svenska
Skifferolje AB som på plats drev en anläggning för brytning och pyrolys (ämne upphettas utan närvaro av syre) av
skiffer under perioden 1941-1965 (Nationalencyklopedin).
247 Bilaga 26 till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
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Klagomål om luftföroreningen i vattenmålet
Även om vattenlagen inte var ämnad för luftföroreningsfrågor tog de klagande upp frågan i 
vattenmålet flera år in i tillståndsprövningen, och framförallt hänvisade de till lagrum 11:22 i 
VL, vilket gav VD rätt att i vattenmål pröva invändningar och yrkanden som hade samband med
den ansökan som huvudsakligen prövades i målen, även om de rörde rättsförhållanden som inte 
vanligtvis prövades efter vattenlagen.248 Detta understryker den vikt vattenlagen fick för hela 
Värökonflikten (se också Figur 4.1). SIAB tog å sin sida inte upp luftföroreningsfrågan överhu-
vudtaget i vattenmålet, med hänvisning till att denna problematik inte behandlades av vatten-
lagen. Nedan följer en genomgång av de klagandes argumentering i luftföroreningsfrågan i vat-
tenmålet, samt VD:s agerande i frågan. Kronologiskt sträcker sig genomgången fram till 1968 
även om tyngdpunkten ligger på åren 1964 och 1965. 

Advokaterna Michelson och Grundberg, men också advokat Björck och Göteborgs stad, 
lägger fram flera argument i luftvårdsfrågan under vattenmålets tidiga år, 1964-1965. Argu-
menten kan delas in i kategorierna (a) hälsa; (b) luftföroreningarnas spridning; (c) lagstiftning; 
(d) teknik och ekonomi. Michelson framhåller exempelvis i sitt anförande till länsstyrelsen 
1964, att anläggningen skulle vara förödande ur hälsosynpunkt, dels för befolkningen i trakten, 
dels för alla dem som förlorar ett rekreationsområde – och då inte bara göteborgare och boråsare 
utan faktiskt alla skandinaver, ja även européer, eftersom det hotade området ligger direkt invid
den internationella trafikpulsådern Europaväg 6. Michelson frågar sig bl.a.: 

var sökanden tänkt sig att alla de barn och sjuka, som betrakta västkusten såsom en tillflyk-
tsort, i framtiden skola placeras. […] flera av de kommuner i Norrland där sulfatlukten vilar 
tungt [har] just haft västkusten som tillflyktsort för barn och konvalescenter.249

Den extra höga luftfuktigheten på västkusten bidrar till att luftföroreningarna löses i mikrosko-
piska vattendroppar och sålunda kvarhålles i de lägre luftskikten närmast markytan, fortsätter 
Michelson, och understryker att långvarig exponering för luftburna utsläpp från sulfatframställ-
ning kan leda till en rad mer eller mindre allvarliga sjukdomstillstånd, för tidig död, liksom till 
nedsatt arbetsförmåga. Här hänvisar han till skriften Luftens föroreningar,250 sammanställd vid
Statens naturvetenskapliga forskningsråd 1960, samt till en undersökning (1957) baserad på
intervjuer i Kvarntorpsområdet, där luftföroreningarna ”i huvudsak är av samma art som [...] 
[dem] från en sulfatfabrik.”251 De flesta intervjuade upplevde trots mångårig exponering rökga-
serna som besvärande i form av obehaglig luft och stoffnedfall. Distrikt som låg närmare Kvarn-
torp uppvisade dessutom ett större antal fall av trötthet och symptom från de övre luftvägarna än 
de som var belägna längre bort.252 Michelson hänvisar också till nya forskningsresultat av med.
lic. Lars Strandberg, som visar att känsligheten för eventuella hälsofarliga luftföroreningar 
skiljer sig starkt åt mellan individer, men att luftföroreningar i vissa fall kan bidra med allvarliga 
sjukdomstillstånd i framförallt luftvägarna. Strandbergs resultat visar enligt Michelson hur:

en långvarig störning kan utgöra en av de faktorer i samhället som ökar stressen på dess 
individer och härigenom indirekt också får betydelse för uppkomsten av sådana stressjuk-
domar som förhöjt blodtryck, magbesvär och psykiska insufficienser av skilda slag.253

248 Vattenlag; given Stockholms slott d. 28 juni 1918 (1964) .
249 Bilaga A, s. 14, till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
250 Wedin (1960), s. 32f.
251 Bilaga A, s. 14, till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
252 Bilaga A till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
253 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och vat-
tenvårdsförening, s. 26, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
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Grundberg påpekar hur uppfattningen om huruvida lukten utgör en sanitär olägenhet eller 
ej kan skifta allteftersom forskningen gör nya rön samt hur lukten kan vara nog så obehaglig 
även om den inte är ”direkt och fysiskt” hälsovådlig. Vad beträffar Boråskretsens koloniverk-
samhet ställer sig Grundberg frågan om inte lukten utgör det allvarligaste problemet.

Från denna kan man icke skydda sig. Den tränger in överallt. Klena, överkänsliga och ner-
vösa barn påverkas lätt till det sämre av sådana luktirritationer. Syftemålet med kolonivis-
telsen kan helt förfelas. Vad som direkt såsom fysiskt påvisbart icke kan hänföras till sanitär
olägenhet kan mycket väl på indirekt, psykisk väg vara ägnat att föranleda ohälsa.254

Grundberg kommer in på frågan om omlokalisering av anläggningen, och kritiserar SIAB 
för att inte på något sätt ha berört denna fråga eller för den delen frågan om övergången till 
modifierad sulfitproduktion. Han menar att det först är när SIAB redovisat samtliga de skäl och
motskäl som föreligger som frågan om anläggningens lokalisering och tillverkningsmetod kan 
bemötas ingående.255 Med stöd av 11:22 i VL yrkar Grundberg att VD jämväl skall ta upp 
luktobehagen från fabrikationen till ingående prövning. Han anför att VD genom anlitandet av 
sådana organ som Statens luftvårdsnämnd och Statens institut för folkhälsan, har bättre möjlig-
heter än annan domstol eller förvaltningsmyndighet att avgöra frågan om luktobehagen.256

Beträffande spridningen av luftföroreningarna från anläggningen beräknar Michelson 
dem till minst 20-30 kilometers radie av besvärande och skadlig lukt och giftiga ämnen.257 Han 
konstaterar att de 10 nordligaste milen längs Hallandskusten, ”vilka särskilt för befolkningen i 
kommunerna Göteborg och Borås utgöra en oersättlig natur- och fritidstillgång”, kommer att 
utsättas för ”luktbesvär och obehag.”258 Michelson hänvisar i detta sammanhang till Mörrumfa-
briken där han menar att man trots Skogsägarnas försäkringar om luktfrihet:

nödgas […] konstatera att luftföroreningarna och svaveldioxidlukten […] vålla obehag ända 
bort till Landskronaområdet, 50 kilometer från fabriken.259

Göteborgs stad befarar i sin tur att luftföroreningarna från anläggningen kommer att 
orsaka ”intolerabel” miljö vid Tjolöholm. I detta sammanhang hänvisar staden till en nyut-
kommen (1965) rapport från Statens luftvårdsnämnd, författad av civilingenjör Kjell Andersson 
vid institutionen för cellulosateknik vid KTH, med rubriken Cellulosaindustrins luktproblem,
vilken man bifogat skrivelsen.260 I rapporten framhålls bl.a. vikten av att studera de meteoro-
logiska förhållandena på platsen för en planerad sulfatfabrik samt att konfrontera dessa data med
data rörande utsläppet av illaluktande rökgaser i syfte att få fram den rätta ”luktfrekvensen” vid
olika avstånd och i olika riktningar (se också nedan). Göteborgs stad framhåller vikten av att
SIABs ansökan prövas så allsidigt som möjligt, även om man medger att VD normalt inte
provar luftimmissionsfrågor. Staden yrkar därpå att ansökan i första hand avslås med hänvisning 
till 2:3, 2 st. i VL, och i andra hand underställs Kungl. Maj:ts prövning med hänvisning till dels
2:3, 3 st. i VL, dels 8:32 i VL.261

254 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 13 (A89/1964).
255 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 14 (A89/1964).
256 Ibid.
257 Bilaga A, s. 14, till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
258 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och vat-
tenvårdsförening, s. 24, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
259 Ibid.
260 Statens luftvårdsnämnd (1965a). 
261 Göteborgs stad – VD 17/11 1965, Aktbilaga 57, s. 2ff. (A89/1964).
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Även Grundberg har mycket att anföra i ”spridningsfrågan”. Gällande exempelvis bullret 
vid anläggningen påpekar han hur det har en ”oanad förmåga att sprida sig” i ett i övrigt stilla 
landskap varför han anser att åtgärder bör vidtas för att i möjligaste mån förebygga obehaget.262

Angående de ”vida allvarliga” luktobehag som ”obligatoriskt” är förbundna med en sulfatfabrik
anser han att ”olika företrädare” för SIAB bidragit till att ”skönmåla” luktproblemet.263 Han 
påpekar dock att åberopandet av Mörrumfabriken åtminstone inte ingivit hans huvudmän 
”någon tilltro”.264 I stället vill han åberopa ett material som införskaffats från immissions-
sakkunniga och som ”hur tydligt som helst” visar hur lukterna från en sulfatfabrik sprider sig 
över vida områden och påverkas av väderleksförhållanden samt av den mänskliga faktorn.265

I en annan skrivelse behandlar Grundberg luftföroreningsfrågan på hela 12 sidor under det 
att han bara behandlar vattenföroreningsfrågan på fem sidor. Han påpekar också hur den plane-
rade driften kommer att innebära att närboende kommer att få dras med ett buller som dygnet 
om är många gånger högre än det som råder i våra större tätortssamhällen samt kommer även de 
som bor längre bort att drabbas under stilla sommarkvällar. Lukten sprider sig på ännu längre 
avstånd än bullret, fortsätter Grundberg, och konstaterar beträffande Haegers uttalande – angå-
ende Mörrumfabriken som en föregångare i världen vad gäller luktåtgärder – att om det är ärligt 
menat har luktbekämpningstekniken knappast alls kommit någon vart. Han hänvisar därpå 
återigen till yttranden införskaffade av immissionssakkunniga, där: 

praktiskt taget varenda länsstyrelse, inom vars län sulfatfabriker finns, påtalar de obehag i
form av lukt, som härrör från sulfatfabrikerna.266

Omdömena om ”mönsteranläggningen” i Mörrum torde vara av speciellt intresse i detta sam-
manhang, fortsätter Grundberg, och berättar hur länsstyrelsen i Blekinge län i ett yttrande av den 
27 februari 1964 framhållit att Mörrums sulfatfabrik vid ogynnsamma meteorologiska förhål-
landen ”belägger nejden” så långt bort som till Karlskrona i öster och Kyrkhult i nordväst med
”en illaluktande skorstensrök.”267 Grundberg påpekar att avståndet mellan Mörrum och Karls-
krona överskrider fem mil och att en femmilscirkel från en sulfatfabrik i Värö skulle skära eller 
tangera orter som Mölndal och Västra Frölunda. Inom den verkligt kritiska tvåmilscirkeln skulle 
orter som Varberg, Skällinge och södra delen av Onsalalandet falla, och inom enmilscirkeln,
badortskoncentrationerna vid Kärra och Åsa. Detta torde spegla den allvarliga situationen för 
fritidsområdena, liksom hur situationen i Mörrum således inte kan vara så bra som direktör
Haeger framställt den, fortsätter Grundberg, och understryker samtidigt hur det material som
inkommit till immissionssakkunniga är avgivet på ämbetsansvar ”och gäller som bestyrkta med
mindre de motbevisas.”268 Mot bakgrund av åberopat material yrkar Grundberg därpå att

262 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 12 (A89/1964).
263 Även Svenska Naturskyddsföreningen sänder under 1965 en skrift till Konungen (departement okänt) med an-
ledning av planerna på Väröanläggningen där det framhålls som väl optimistiskt att (såsom SIAB) mena att fabri-
ken ofta och särskilt vid gott väder skulle bli helt luktfri. Därutöver beklagas att det inte föreligger någon erforder-
lig lagstiftning på området samt framhåller föreningen att de förhärskande västliga vindarna inom det aktuella
området talar för en förläggning av fabriken längre inåt land så att kustområdet förskonas (Svenska naturskydds-
föreningen – Konungen 19/8 1965, bilaga till Gunnar Beskow – VD 15/5 1967, Aktbilaga 275, A89/1964).
264 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 13ff. (A89/1964).
265 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 13 (A89/1964). Materialet från immissionssakkunniga torde ha in-
sänts till länsstyrelsen under första halvan av 1964. Det står emellertid inte att finna i genomgånget material. Sanno-
likt utgör det emellertid grunden för det som ett par år senare skulle komma att publiceras om sulfatfabriker och
luftimmissioner i SOU 1966:65.
266 Bilaga 6, s. 11, till Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31 (A89/1964).
267 Bilaga 6, s. 11f., till Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31 (A89/1964).
268 Bilaga 6, s. 13, till Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31 (A89/1964).
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anläggningen i första hand inte skall komma till stånd och i andra hand att den skall lokaliseras
längre inåt landet och övergå från sulfatförfarandet till magnesiumbisulfitmetoden eller annan
modifierad sulfitmetod.

Vad angår frågan om den offentliga hanteringen av, och lagstiftningen kring luftförore-
ningsproblemet, konstaterar Michelson att Sverige ligger långt efter vissa andra industrialiserade 
länder som USA, Storbritannien och Västtyskland:

där industrier med besvärande luftföroreningar kunna åläggas helt eller delvis inställa drif-
ten […] under dagar med ogynnsamma väderleksförhållanden.269

Grundberg anser dock att det vuxit fram en ökad medvetenhet kring luftföroreningsproblemet i 
Sverige under det senaste decenniet, vilket tagit sig uttryck i att Riksdagen, Ingenjörs-veten-
skapsakademin, Statens institut för folkhälsan m.fl. institutioner, visat stort intresse för frågan
om hur samhället skall tas till hjälp för att klarlägga vådorna av luftföroreningarna och möjlig-
heterna att begränsa dem. Dessutom har staten inrättat en luftvårdsnämnd som under 1963 och 
1964 startat fem stora utredningar, av vilka den sista berör just odörproblemet i samband med
sulfatcellulosaframställning, konstaterar Grundberg vidare.270

Även Björck beklagar sig över att det ännu inte finns någon lagstiftning mot immission i 
Sverige utan endast en stadgad praxis som omnämns i jordabalksförslagen om nyttjandet av fast
egendom ur grannelagsaspekt.271 Han konstaterar emellertid att immissionssakkunniga företar 
ett utredningsarbete angående en eventuell koncessionslagstiftning på området.272 Björck 
kritiserar SIABs hänvisning till Mörrumfabriken som stöd för sina försäkringar om att större 
olägenheter ej skall behöva uppkomma, och menar att verkligheten är den att oppositionen i 
trakten kring Mörrum är mycket stark, vilket bl.a. kommit till uttryck i en skrivelse till hälso-
vårdsnämnden med 1100 namnunderskrifter. Björck hänvisar i detta sammanhang också till 
professor Lars Fribergs utredning där det konstateras att det förekommer påtagliga besvär hos 
befolkningen kring Mörrumfabriken ehuru det är oklart om besvären kan betecknas som sanitär
olägenhet i hälsovårdsstadgans mening eller ej. Björck säger om detta att: 

även om den dåliga lukten som nödvändigtvis följer med en sulfatfabrik icke skulle vara så-
dan olägenhet enligt hälsovårdsstadgan är det uppenbart att den icke bör tolereras i ett områ-
de dit ett mycket stort antal personer av ålder sökt sig för rekreation och naturupplevelse.273

Björck påpekar hur området dessutom utnyttjas av barnkolonier i stor utsträckning. Att under 
sådana omständigheter tillåta verksamhet som det ens kan ifrågasättas om den innebär en sanitär
olägenhet eller ej, anser han är ”synnerligen olyckligt.”274 Han hemställer därför att länssty-
relsen skall förklara området icke lämpligt för den planerade industrin.275

Vad angår den tekniska aspekten av luftföroreningarna hänvisar Grundberg till uppgifter 
beträffande magnesiumbisulfitmetoden och andra modifierade sulfitmetoder, exempelvis till ett

269 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och
vattenvårdsförening, s. 24, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
270 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och
vattenvårdsförening, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964). Se också Statens luftvårds-
nämnd (1965a).
271 Bilaga B, s. 3, till Björck – VD 12/5 1965, Aktbilaga 32 (A89/1964).
272 Ibid.
273 Bilaga B, s. 9, till Björck – VD 12/5 1965, Aktbilaga 32 (A89/1964).
274 Ibid.
275 Bilaga B, s. 10, till Björck – VD 12/5 1965, Aktbilaga 32 (A89/1964).

208



uttalande av Hylte bruks AB i ett mål i Söderbygdens VD (dom 9/1 1960) angående en 
cellulosafabrik vid Nymölla. Här framhåller Hylte bruks AB att man med fördel kan använda 
magnesiumbisulfitmetoden, vilken i likhet med den konventionella sulfitmetoden inte ger 
upphov till avloppsvatten med giftämnen eller luktobehag, och som liksom den konventionella
sulfatmetoden bygger på en långt driven kemikalieåtervinning. Om återvinningsprocessen
berättas hur den vid tjocklutens förbränning bildade magnesiumoxiden avskiljs som flygaska, 
under det att rökgaserna förs till ett kyltorn och ett system av absorptionstorn. Ny koksyra bildas 
genom att magnesiumoxid tillsätts absorptionstorn där indunstningsgasernas innehåll av 
svaveldioxid och avgaserna från kokeriet absorberas. Hylte bruks AB konstaterar att man genom
detta förfarande eliminerar problemen med luftföroreningen. Grundberg berättar dessutom hur
civilingenjören Jan Rennerfelt vid Skogsindustriernas vattenlaboratorium åberopats av Hylte 
bruks AB såsom sakkunnig i aktuella mål i Söderbygdens VD, och hur denne menat att en 
magnesiumbislufitfabrik torde vara fördelaktigare än en konventionell sulfitfabrik genom både
lägre utsläpp av syreförbrukande substanser och frånvaron av sulfider och merkaptaner. I samma
mål har även Vatteninspektionen framhållit metodens överlägsenhet framför både den 
konventionella sulfitmetoden, genom att den inte bidrar med något svaveldioxidöverskott, samt
sulfatmetoden, genom att den ej medför lika stora luftföroreningsolägenheter. Såvitt Grundberg 
känner till har det heller inte i Nymölla rapporterats om luftföroreningsproblem sedan den 
fabriken startade.276

Därpå åberopar Grundberg två artiklar ur Svensk kemisk tidskrift (1962)277 respektive 
Paper Trade Journal (1962)278 i argumenteringen för en övergång till en modifierad sulfit-
metod. I artiklarna framhålls bl.a. hur modifierade sulfitmetoder bidragit med bl.a. ökad flexi-
bilitet vad beträffar val av vedråvara såväl som baser samt med ett högre massautbyte. Dessutom
har nya återvinningsförfaranden utvecklats. Grundberg menar att artiklarna visar att det finns ett 
stort intresse för sulfitkokning både i Sverige ”liksom även mångenstädes i utlandet.”279 Exem-
pelvis konstaterar han att Stora Kopparbergs tvåstegsprocess (Storafite-processen) tillämpas i 
två svenska fabriker samt vid en ny sulfitfabrik i Nova Scotia.280 Dessutom berättar Grundberg 
att Skottlands första trämassefabrik är under uppförande i det turistbetonade Caledoniaområdet
och att man där valt Storafiteprocessen framför sulfatprocessen av föroreningshänsyn. Varken ur 
teknisk eller ekonomisk synpunkt synes det berättigat att göra gällande att tillverkning av 
sulfatmassa är det enda tänkbara alternativet för en fabrik på Västkusten, fortsätter Grundberg, 
speciellt eftersom man med nuvarande avlut- och kemikalieåtervinningsmetoder inte heller 
behöver räkna med en högre vattenförorening vid sulfit- än vid sulfatprocesser. Det skulle räcka 
att förlägga en fabrik med modifierad sulfitprocess bara några kilometer in i landet för att skona
fritidsbebyggelsen på Västkusten från alla påtalade förorenings- och obehagsproblem, buller 
m.m., fortsätter Grundberg. I skrivelsen som ursprungligen var adresserad till länsstyrelsen i 
Halland med anledning av förberedelsen av företaget inför vattenlagen (1964), men som nu 
bifogas VD i en ny skrivelse, anför Grundberg vidare hur han trots att det (enligt hälsovårds-
stadgan) i första hand är hälsovårdsnämndens ansvar att godkänna fabrikens tekniska anord-
ningar utgår från att länsstyrelsen kommer att följa frågans vidare utveckling. Detta är viktigt 
eftersom en lokal hälsovårdsnämnd saknar resurser för att bedöma en så alvarlig fråga, samt
därför att olägenheterna sträcker sig långt utöver anläggningskommunens gränser.281

276 Bilaga 6, s. 13ff., till Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31 (A89/1964).
277 Stockman (1962).
278 Evans (1962).
279 Bilaga 6, s. 18, till Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31 (A89/1964).
280 Ibid.
281 Bilaga 6, s. 20f., till Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31 (A89/1964).
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Vad angår de rent ekonomiska argumenten kopplade till luftföroreningsfrågan erinrar 
Björck som ombud för Karl Perssons dödsbo hur detta äger fastigheter där det fram t.o.m. 1940-
talet bedrevs en gästgiverirörelse och att senare års ökade fritid, bilturism etc. ”medfört ett starkt
ökat förväntningsvärde på fastigheten” vad angår återupptagandet av gästgiveriverksamhet. Han 
menar dock att sulfatfabriken med dess immission avsevärt kan förväntas försämra dessa 
möjligheter liksom fastighetens värde, varför luftföroreningarna bör upptas till bedömning av 
VD med stöd av 11:22 i VL.282

Michelson menar i sin tur att luftföroreningarna utöver att orsaka omgivningshygieniska
effekter även förstör samhällsekonomiska värden genom korrosion och nedsmutsning.283 I 
erinran 1965 yrkar således även Michelson att luftförorenings- och bullerfrågan tas upp i målet
jämlikt 11:22 i VL.284

Under 1966 tar de klagande, med ett undantag (Göteborgs stad), inte upp luftförorenings-
frågan i vattenmålet. På det hela taget är de klagandes inlägg ganska få i vattenmålet detta
mellanspelets år. Under 1967 tas frågan upp i något större omfattning, även om det är tydligt att
argumenten mot luftföroreningen sakta klingar av i vattenmålet parallellt med att luftförore-
ningsfrågan börjar behandlas enligt hälsovårdsstadgan i hälsovårdsnämnd (och så småningom i 
länsstyrelse och Regeringsrätt) (se nedan). I juni 1967 insänder Michelson en skrivelse till VD i 
vilken han återigen omnämner luktfrågan. Han anför här bl.a. att: 

Ehuru vi icke ha någon anledning att i detta sammanhang ingå på den ena eller andra meto-
dens överlägsenhet i ekonomiskt hänseende, kunna vi dock icke underlåta att framhålla att 
magnefitmetoden väl försvarar sin plats även ur lönsamhetssynpunkt. Vad som däremot är 
definitivt klart är att magnefitmetoden är vida överlägsen sulfatmetoden när det gäller för-
oreningsfrågorna, och detta beträffande såväl luft- som vattenföroreningar.285

Michelson hänvisar också till ett bifogat brev av den 20/9 1967 från fru Inga Leiditz i Gävle,
vilket han menar speglar de ”ytterst obehagliga” verkningar som kan förknippas med en massa-
industri samt belyser det livsvillkor som det utgör, inte minst för dem som är bosatta i befintliga
sulfatfabrikers ”influensområden”, att åtminstone några kustområden lämnas fria från industriell 
exploatering.286

I september 1967 skickar Åke Karlsson ett PM till VD med anledning av det ytterligare 
utredningsmaterial som SIAB lämnat in till VD på domstolens begäran. Här konstaterar Karls-
son att det trots att bolaget bilagt dels en principskiss för ”luktledningen” inom fabriken, dels en 
av SMHI utförd teoretisk beräkning av befarad luktimmission, fortfarande saknas uppgifter om 
de föroreningsmängder av olika slag som kommer att släppas ut från fabriken. Det föreligger 
således fortfarande svårigheter, fortsätter Karlsson, för såväl VD som de klagande att på grund-
val av nuvarande handlingar i ärendet kunna gå in på detaljbedömningar av frågor om företagets 
nytta (2:3 i VL) samt om anordningar till skydd för bl.a. hälsotillstånd, allmänna intressen, natur 
etc. (2:12 i VL).287

Även Grundberg omnämner luftföroreningsfrågan på nytt i en skrivelse till VD i samband
med att han ånyo diskuterar fördelarna med en modifierad sulfitmetod. Bland annat framhåller
han i samband med detta hur det ”bör noteras” att bolagets tekniska sakkunskap helt bort-

282 Björck – VD 12/5 1965, Aktbilaga 33 (A89/1964).
283 Utredning angående planerad sulfatfabrik inom Värö kommun, sammanställd av Norra Hallands luft- och vat-
tenvårdsförening, bilaga till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
284 Michelson – VD 14/10 1965, Aktbilaga 45 (A89/1964).
285 Michelson – VD 8/2 1967, Aktbilaga 187, s. 4 (A89/1964).
286 Michelson – VD 20/10 1967, Aktbilaga 331, s. 6 (A89/1964).
287 Åke Karlsson – VD 18/9 1967, Aktsida 4441-4443 (Aktbilaga okänd), s. 2f. (A89/1964).
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kopplats från frågan om annan tillverkningsprocess, och att det i stället är skogsägarnas juridiske 
expert advokat Waldenström som bemöter denna fråga och vars ”kvalifikationer på området kan 
ifrågasättas.”288

Som tidigare nämnts tar inte SIAB upp luftföroreningsfrågan i vattenmålet med hänvis-
ning till att Vattenlagen inte behandlar frågan. Ett undantag utgörs emellertid av frågan om en 
modifierad sulfitmetod, där bolaget påpekar att sådan sulfitmassa som tillverkats av tall- och 
lövved – vilket är det virke som överskottet i regionen består av – visat sig ha svårt att kon-
kurrera med massa tillverkad enligt sulfatmetoden. Dessutom är efterfrågan större på blekt sulfat 
än på blekt sulfit, fortsätter SIAB, och påpekar att luftföroreningsproblem följer även med en 
magnefitfabrik, om dock med viss annan karaktär än de som följer med en sulfatfabrik.289

VD är inte lika snabb som SIAB (se nedan) med att avfärda luftföroreningsfrågan, och tar 
i juli 1967 ett beslut om att begära viss kompletterande utredning i frågan.290 SIAB inkommer
med de efterfrågade utredningarna till VD i augusti. Dessa utgörs av docent Ulf Högströms
(SMHI) beräkningar från januari 1967 om luktens spridning, samt av Statens luftvårdsnämnds
meddelande nr 6501 Cellulosaindustrins luktproblem.291 I deldomen i VD i maj 1968, väljer
dock VD att avfärda luftföroreningsfrågan från dagordningen. VD förklarar beslutet med att de 
företag som behandlas i domen (vattenbortlednings-, hamn-, avloppstubsföretaget m.m.), inte 
kan anses förorsaka de skador och olägenheter som blir en följd av driften vid fabriken. Det är 
således inte lämpligt att ta upp sådana frågor till behandling jämlikt exempelvis 11:22 i VL.292

4.3.2 Hälsovårdsmålet hos lokala och regionala myndigheter (1967) 

SIAB lämnar in ansökan till hälsovårdsnämnden 
I mars 1967 ansöker SIAB enligt 63 § i hälsovårdsstadgan om tillstånd att få anlägga sulfat-
fabriken i Värö. I ansökan redogörs ingående för de åtgärder som bolaget avser vidta i syfte att 
förhindra att verksamheten skall komma att utgöra en sanitär olägenhet. Dessa åtgärder syftar 
framförallt till minskad luftförorening trots att även vattenförorening kan innebära en sanitär
olägenhet. Detta beror enligt SIAB på att anordningar rörande avloppsvattnet från fabriken
redan redovisats i ansökan till vattendomstolen i vilken det dessutom ”framgår att någon menlig
inverkan sanitärt sett inte är att befara genom fabrikens utsläpp av avloppsvatten.”293

De luftburna utsläppen uppges utgöras av stoft och luktande ämnen, och enligt SIAB finns 
numera ”väl kända” och ”driftsäkra” tekniska metoder för att förhindra stoftutsläpp. Lukt-
utsläppen utgör dock fortfarande ett problem som angrips från skilda utgångspunkter, där dels 
luktämnenas kemiska sammansättning samt var de uppstår i processen fastställs, dels lukt-
ämnenas intensitet och dess effekter hos befolkningen kring sulfatfabriker studeras. Även pro-
cesstekniska förfaranden har utarbetats som ”möjliggör en ökad återvinning av luktämnena” och 
anordningar har konstruerats ”för uppsamling och destruktion av dessa ämnen.”294 SIAB hänvi-
sar i detta sammanhang till Statens luftvårdsnämnds rapport Cellulosaindustrins luktproblem

288 Grundberg – VD 15/2 1967, Aktbilaga 197, s. 2 (A89/1964).
289 SIAB – VD 13/1 1967, Aktbilaga 181, s. 16f (A89/1964).
290 Dels begär VD en sammanställning av material rörande vindriktningar/hastigheter vid Lahall, dels begär man
den utredning SIAB ingivit till hälsovårdsnämnden i Värö om utsläpp av rökgaser m.m. från fabriken
(Vattendomstolens beslut om kompletterande utredning enligt protokoll den 3-4/7 1967, Aktbilaga 305, s. 1f.,
A89/1964).
291 SIAB – VD 20/8 1967, Aktbilaga 314 (A89/1964).
292 Deldom i VD 10/5 1968, Aktbilaga 390, s. 110f. (A89/1964).
293 SIABs ansökan till hälsovårdsnämnden i Värö, s. 2, i; ”Regeringsrättens PM till föredragning” (Väröbacka III, 
Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA).
294 Ibid.
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(1965). Sammantaget intar SIAB en försiktigare hållning i fråga om möjligheterna att vidta åt-
gärder mot lukten än mot stoftet, vilket bl.a. speglas i det att bolaget egentligen endast konsta-
terar att det ”finns förutsättningar” för att systematiskt angripa luktproblemet vid sulfatfabriker.

I den bifogade rapporten av Statens luftvårdsnämnd framhålls Mörrums bruk som den 
fabrik som ”gjort ojämförligt mest för att minska luktbesväret” (Mörrumsmetoden beskrivs 
närmare i avsnitt 2.4.3).295 Det konstateras dock också att det trots det pågått kampanjer mot
fabriken för vidtagandet av ytterligare åtgärder. Utöver att luktelimineringsanläggningen i 
Mörrum  omnämns också åtgärder som: (a) kombinerad luft-/vattenoxidation; (b) kloroxidation; 
(c) förbränning; (d) absorption296 (de luktande gaserna ”skrubbas” med t.ex. vitlut); (e) 
adsorption297 (fast ämne, t.ex. aktivt kol, binder de luktande gaserna); och (f) maskering och 
motlukt. Det görs ingen tydlig rangordning av metoderna i rapporten utöver att man om ett 
svartlutsoxidationsförfarande som utarbetats vid British Colombia Research Council konstaterar 
att det är ”framgångsrikt” samt att de utgående gaserna från Mörrums bruk, där nämnda
förfarande används, är ”i det närmaste luktfria”.298 Kloroxidation, absorption, adsorption och 
maskering framhålls framförallt som kompletterande åtgärder i luktelimineringssammanhang,
under det att förbränning konstateras utgöra den äldsta luktminskningsmetoden inom sulfat-
industrin; den är relativt vanlig i USA, dock inte utnyttjad ”i någon större omfattning i 
Sverige.”299 Förbränningsmetoden framhålls som effektiv och med låga driftskostnader, dock 
med explosionsrisken som en stor nackdel. En italiensk och en österrikisk fabrik nämns som
exempel på fabriker där förbränningsmetoden nyttjas. Vid den italienska fabriken uppges 
resultaten av metoden vara goda, men att det vore en ”överdrift” att påstå att fabriken är 
”luktfri”, bl.a. därför att det fortfarande finns utsläpp som inte är inkopplade i lukteliminerings-
systemet.300 Om förbränningsmetoden vid den österrikiska fabriken konstateras  framförallt att 
den är billig, sett till investeringskostnaderna, men att den medför stora licenskostnader till följd
av att förfarandet är patenterat. Kostnadsuppgifter förknippade med övriga i rapporten om-
nämnda luktelimineringsmetoder fastslås överlag ha varit svåra att erhålla. I övrigt konstateras 
att kokvariabler (framförallt kemikaliesatsning och temperatur) och sodapannans driftsbeting-
elser påverkar bildandet av illaluktande ämnen (här hänvisas inte till någon särskild fabrik eller 
utredning).301

SIAB informerar om hur de luftvårdande åtgärder som avses vidtas vid Värö i huvudsak 
grundas på erfarenheter gjorda vid Mörrumfabriken, vilka i sin tur byggt vidare på och utveck-
lats utifrån de rön som gjorts vid Mönsteråsfabriken. Man menar dock att lukten kommer att bli
ännu mindre kring Väröfabriken än kring Mörrumfabriken genom att åtgärderna kan sättas in 
redan vid projekteringen av Väröfabriken. Dessutom har det, hävdar SIAB, skett en teknisk 
utveckling inom luftvården sedan Mörrumfabrikens tillkomst 1962. I syfte att uppsamla stoft 
från sodahusaggregatet meddelar SIAB därpå hur man utöver elektrofilter även avser att in-
stallera grovstoftavskiljare. Dessutom redogörs nu mer ingående än tidigare för vilka anord-
ningar som sodapannan bör förses med för att en effektiv förbränning skall kunna åstadkommas.
Som exempel på sådana åtgärder nämns ordentliga anordningar för reglering av bl.a. lufttill-
förseln samt, när det finns kommersiellt tillgängligt, instrument för mätning av svavelhalten i 
rökgaserna. De starkast luktande gaserna från kokning och indunstning avser man efter upp-

295 Statens luftvårdsnämnd (1965a), s. 22. 
296 Absorption innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.
297 Adsorption innebär att ett fast ämne upptar och binder ämnen från en gas eller vätska.
298 Statens luftvårdsnämnd (1965a), s. 23. 
299 Statens luftvårdsnämnd (1965a), s. 19. 
300 Statens luftvårdsnämnd (1965a), s. 24. 
301 Statens luftvårdsnämnd (1965a), s. 11f. 
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samling i en så kallad luktledning, behandla i oxidationstorn respektive i en skrubber. Metoden 
att förbränna de luktande gaserna nämns således inte alls av SIAB. Kondensaten från indunst-
ning, kokning och blåsning uppger sig SIAB ha för avsikt att använda som tvättvatten för oblekt
massa. Mer än tidigare omnämns nu också fabrikens skorsten som en luktåtgärd; den avses 
utformas under medverkan av meteorologisk expertis och erhålla en höjd av 120 meter ”så att 
gynnsamma spädnings- och spridningsförhållanden för rökgaserna erhålles.”302 Den enda 
sekundära luktkälla som SIAB avser behandla utgörs av ventilationsluften från tvätteriet, vilken 
man avser sammanföra med den från blekeriet. Någon avsikt att förbränna gaserna från de 
sekundära luktkällorna nämns således inte heller här.

SIAB hänvisar vidare till beräkningar gjorda av docent Ulf Högström vid SMHI ett par
månader tidigare i fråga om vilken luktimmission som kan förväntas från fabriken. Högströms
beräkningar visar att lukten från fabriken inte kan förväntas överstiga en timme i månaden
utanför det så kallade närstörningsområdet (en kilometers radie kring fabriken).303

Hälsovårdsnämnden engagerar sakkunniga
Med anledning av SIABs ansökan beslöt hälsovårdsnämnden under ett sammanträde i mars
1967 att inhämta yttranden från Statens luftvårdsnämnd, professorn i hälsovårdslära vid Karolin-
ska institutet, Lars Friberg, länsläkarorganisationen i Hallands län samt från provinsialläkaren i 
Varbergs distrikt.

Luftvårdsnämnden inkom med ett utlåtande i maj 1967 i vilket det konstateras att ”sprid-
ningen av illaluktande gaser från sulfatcellulosafabriker medför betydande miljövårdspro-
blem”.304  Vidare fastslås att dessa frågor ”ingenstädes synes [...] ha kunnat bemästras.”305

Därpå kommer Luftvårdsnämnden in på frågan om luktämnenas intensitet och dessas effekter på 
boende kring sulfatfabriker. Gällande exempelvis docent Högströms (SMHI) beräkningar, påpe-
kas att lukttröskeln i beräkningarna definierats som den koncentration då hälften av försöksper-
sonerna kunde förnimma lukten, under det att en tröskel där nästan ingen känner lukten utgörs 
av ett kanske 10 gånger lägre värde. Luftvårdsnämnden påpekar också hur spädningsfaktorn för
rökgaser kan variera starkt från dag till dag, och hur det således torde vara missvisande att, så-
som SIAB och Högström gör, utgå från en genomsnittlig spädningsfaktor. Dessutom understry-
ker nämnden hur preliminära data från undersökningar gjorda kring fabriken i Mörrum visar att
personer i omgivningen upplever luktbeläggningen under längre period än vad den verkligen är. 
Vad angår anläggningens lokalisering till ett område som tidigare inte utsatts för industriella 
föroreningar, anför Luftvårdsnämnden att anläggningen visserligen kommer att bidra till att 
området får en ”degraderad” luftkvalitet, men sannolikt inte till att det kommer att betraktas som
”värdelöst” ur rekreationssynpunkt, utan snarare som något mindre attraktivt.306

Luftvårdsnämnden kommer in på frågan om tillgängliga luftvårdsåtgärder och fastslår bl.a.
att de åtgärder som SIAB presenterar i ansökan till hälsovårdsnämnden måste betecknas som 
avancerade och i stort sett svarande mot vad som i ”dagsläget” är tekniskt möjligt. Den tekniska
utvecklingen kan emellertid väntas bidra till ytterligare möjligheter att förstöra de illaluktande

302 SIABs ansökan till hälsovårdsnämnden i Värö, s. 5, i; ”Regeringsrättens PM till föredragning” (Väröbacka III, 
Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA).
303 SIABs ansökan till hälsovårdsnämnden i Värö, s. 6f., och bifogat utlåtande av docent Ulf Högström, i; ”Rege-
ringsrättens PM till föredragning” (Väröbacka III, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA). 
304 Statens luftvårdsnämnd – Hälsovårdsnämnden i Värö 23/5 1967, s. 1 (skriftligt underlag till beslut i Värö
hälsovårdsnämnd den 26/6 1967) (Varbergs kommuns centralarkiv).
305 Ibid.
306 Statens luftvårdsnämnd – Hälsovårdsnämnden i Värö 23/5 1967, s. 1ff. (skriftligt underlag till beslut i Värö
hälsovårdsnämnd den 26/6 1967) (Varbergs kommuns centralarkiv).
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gaserna och minska utsläppen, fortsätter nämnden, och menar att detta bör beaktas av hälso-
vårdsnämnden vid ett eventuellt tillstyrkande av ansökan. Luftvårdsnämnden anser att ett even-
tuellt tillstyrkande av ansökan bör följas av emissionsvillkor som är något strängare än vad 
SIAB föreskrivit.307

Även Lars Friberg, professor i hälsovårdslära vid Karolinska institutet, inkommer med ett
utlåtande till hälsovårdsnämnden i Värö, eller rättare sagt ”en avskrift” av det utlåtande han tidi-
gare avgivit i ärendet till Statens luftvårdsnämnd. Luftvårdsnämndens yttrande är i mycket hög 
grad präglat av Fribergs yttrande, framförallt beträffande luktämnenas intensitet och effekter på
omkringboende befolkning. Trots att Friberg framhåller de osäkerheter som är förknippade med
att prognostisera luktämnenas intensitet, menar han att det inte heller torde ”finnas någon 
anledning till ett avstyrkande [av ansökan] eftersom långt gående reningsåtgärder planerats.”308

I länsläkare Paul Lindströms och länshälsovårdskonsulent Ståhls utlåtande för länsläkar-
organisationen i Hallands läns räkning, påpekas hur Lindström redan i ett tidigare utlåtande i 
ärendet (i vattenmålet), anfört att anläggningens lokalisering måste anses olämplig med hänsyn 
till områdets betydelse för fritids- och rekreationsändamål.  Lindström uppges ha dragit denna 
slutsats med utgångspunkt i bl.a. reaktionerna hos befolkningen i Mörrum till följd av lukt-
olägenheterna från Mörrumfabriken. I det nya utlåtandet till hälsovårdsnämnden efterlyser han 
en inventering av lämpliga områden inom landet för nyetablering av industrier med utpräglade 
immissionsegenskaper:

så att konfliktsituationer av denna typ – industri mot fritidsintressen – i framtiden kan und-
vikas.309

Det finns emellertid inga skäl att anta att den planerade fabriken kommer att förorsaka stör-
ningar i form av sanitära olägenheter, fortsätter Lindström och Ståhl, och hänvisar återigen till 
Mörrum, där de menar att luktbesvären nedbringats genom lämpliga åtgärder. Dessutom hänvi-
sar de till docent Högströms beräkningar, som visar att lukten bara kommer att vara märkbar
under en timme i månaden under sommarhalvåret, samt till ett personligt samtal med professor 
Friberg, vilket de menar styrkt länsläkarorganisationens uppfattning i frågan. Lindström och
Ståhl betonar emellertid vikten av att det vid ett eventuellt tillstyrkande av ansökan, tillfogas 
villkoret att företaget:

genom regelbundna gasanalyser göra sig underrättat om verkningsgraden hos oxidationstorn
och kloreringstorn beträffande in- och utgående koncentrationer av svavelväte, metylmer-
kaptan, dimetylsulfid och dimetyldisulfid eller de ytterligare kontrollåtgärder, professor 
Friberg kan komma att rekommendera.310

Lindström och Ståhl framhåller att åtgärder bör vidtas mot sanitära olägenheter till följd av 
buller från fabriken samt av att tillståndet görs beroende av erforderlig koncession från VD. 311

307 Statens luftvårdsnämnd – Hälsovårdsnämnden i Värö 23/5 1967, s. 3f. (skriftligt underlag till beslut i Värö 
hälsovårdsnämnd den 26/6 1967) (Varbergs kommuns centralarkiv).
308 Lars Friberg – Hälsovårdsnämnden i Värö 29/5 1967, s. 2 (skriftligt underlag till beslut i Värö hälsovårdsnämnd
den 26/6 1967) (Varbergs kommuns centralarkiv).
309 Länsläkare Paul Lindström och länshälsovårdskonsulent Ståhl – Hälsovårdsnämnden i Värö 29/5 1967, s. 1
(skriftligt underlag till beslut i Värö hälsovårdsnämnd den 26/6 1967) (Varbergs kommuns centralarkiv).
310  Länsläkare Paul Lindström och länshälsovårdskonsulent Ståhl – Hälsovårdsnämnden i Värö 29/5 1967, s. 3
(skriftligt underlag till beslut i Värö hälsovårdsnämnd den 26/6 1967) (Varbergs kommuns centralarkiv).
311  Länsläkare Paul Lindström och länshälsovårdskonsulent Ståhl – Hälsovårdsnämnden i Värö 29/5 1967 (skrift-
ligt underlag till beslut i Värö hälsovårdsnämnd den 26/6 1967) (Varbergs kommuns centralarkiv).
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Hälsovårdsnämndens beslut (1967)
Hälsovårdsnämnden i Värö beslutar under ett möte den 26 juni 1967 att i enlighet med 63 § i 
hälsovårdsstadgan ge tillstånd till anläggningen. Tio dagar innan beslutet hade nämnden haft ett 
förberedande sammanträde tillsammans med professor Friberg och Emil Haeger, vilka orienterat 
om aktuell nationell och internationell forskning kring åtgärder mot luftföroreningen från 
sulfatfabriker, samt lämnat en utförlig redogörelse över bolagets avsedda åtgärder i samman-
hanget.312 Nämnden beslutar att SIAB erhåller tillstånd under villkor att bolaget vidtar de åtgär-
der som det angett i ansökan samt att effekterna av åtgärderna blir de som uppgivits. Vidare att 
åtgärder vidtas mot buller från vedbehandlingen i form av inbyggnad av flishuggen och eventu-
ell installation av ljuddämpare på flistransportanläggningen. Ytterligare villkor består i att
bolaget skall genomföra en fortlöpande kontroll (journalföring och fabriksundersökningar) över 
anordningarnas funktion och effektivitet, samt att detta skall ske i samråd med Naturvårds-
verket. Även de luftvårdande anläggningarna skall konstrueras i samråd med Naturvårdsverket. 
Hälsovårdsnämnden erinrar också om 62 § i hälsovårdsstadgan, vilken ger hälsovårdsnämnden
rätt att ta upp frågan om ytterligare åtgärder till ny prövning om fabriken trots allt skulle komma
att vålla sanitär olägenhet. Således synes hälsovårdsnämnden ha lyssnat till de förslag som fram-
kommit genom de sakkunnigas utlåtanden i fråga om regelbunden analys av effekterna av 
åtgärderna, samverkan med Naturvårdsverket vid fastställandet av villkor/vidtagandet av åtgär-
der, samt beaktandet av att ytterligare åtgärder mot luktutsläppen kan komma att utvecklas.313

De klagandes besvär över hälsovårdsnämndens beslut (1967) 
Bara några veckor efter hälsovårdsnämndens beslut inkommer besvär över beslutet till länssty-
relsen i Hallands län från bl.a. Grundberg och Michelson, där det yrkas att beslutet upphävs och 
ansökningen lämnas utan bifall. Michelson utvecklar sin talan ytterligare i en ny besvärs-
skrivelse ett par månader senare, vilken han även skickar till VD. Här beklagar han att det ålig-
ger hälsovårdsnämnden att förebygga sanitär olägenhet när sakkunskapen och objektiviteten hos 
de mindre kommunernas hälsovårdsnämnder inte sällan ”dragits i tvivelsmål” när det gällt be-
dömningen av industrianläggningars inverkan på den yttre miljön:

man kan icke undgå att förvåna sig över hur stark motviljan mot frisk luft och rent vatten 
tycks vara hos de hälsovårdande myndigheterna i Värö. [...] Det är [dock] inte [...] så säkert 
att belåtenheten hos de kommunala myndigheterna själva blir fullt lika stor om sulfatfabr-
iken en gång kommer till stånd och man sitter i stanken, smutsen och bullret och hop-
summerar de storartade vinster som man förespeglat sig och andra att välgörenhetsinrätt-
ningen skulle komma att skänka kommunen.314

Beklagligt nog, fortsätter Michelson, måste dock nu dessutom anses föreligga jäv vid handlägg-
ningen av ärendet vid länsstyrelsen, då denna redan innan ärendet behandlats i hälsovårds-
nämnden, till synes helt opåkallat i en skrivelse till SIAB den 20 augusti 1964, förklarat sig anse
att fabriken bör få förläggas till Lahallområdet.315 Michelson yrkar till följd av detta att, i varje
fall de ledamöter som ansvarade för nyssnämnda skrivelse, inte deltar i handläggningen av 
ärendet.316

312 Protokollet har sökts på Varbergs kommuns centralarkiv utan framgång.
313 Beslut i Värö hälsovårdsnämnd den 26/6 1967 beträffande sulfatfabrik i Värö (Varbergs kommuns centralarkiv).
314 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 2, bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
315 Här torde den tillstyrkan av anläggningen åsyftas, som länsstyrelsen gjorde i samband med förberedelseförfa-
randet av ansökan till VD 1964.
316 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 3, bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
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Michelson hänvisar också till ett nyligt sammanställt PM av Åke Karlsson, i vilket luft-
föroreningsfrågan diskuteras mycket ingående (se avsnitt 4.3.3). Han återger Karlssons PM i 
korta drag och påpekar i samband med detta hur SIAB inte lämnat någon redogörelse över vilka 
luftföroreningsmängder som kommer att släppas ut från fabriken, eller över vilka effekter som
kan förväntas från bl.a. kombinationen av olika luktämnen, växlingar i spädningsfaktorn, och 
från läckor eller andra driftsstörningar. Det saknas således underlag för en ”riktig bedömning”
av fabrikens effekter, fortsätter Michelson. Den hänvisning som SIAB gjort till fabrikerna i 
Mönsterås och Mörrum samt till Statens luftvårdsnämnds meddelande Nr. 6501, utgör enligt 
Michelson inte någon redogörelse för de framtida förhållandena vid just Väröanläggningen, som
dessutom kommer att bli mycket större än de båda andra fabrikerna.317

Michelson hävdar att det framgår av immissionssakkunnigas betänkande att stora varia-
tioner i utsläpp i samband med driftsstörningar är ett utmärkande drag för denna typ av industri-
anläggning. Mot bakgrund av detta betecknar han docent Högströms (SMHI) beräkning av den 
maximala luktfrekvensen för immissionen som ”utomordentligt optimistisk”, och påståendet att 
lukten i medeltal inte kommer att märkas mer än en timme i månaden under sommarhalvåret
utanför närstörningsområdet, som ”helt värdelöst”:

En luktpost som varar en halv minut kvarstår som obehag hos mottagare betydligt längre tid, 
kanske en hel dag. Det obehagliga minnet av sulfatlukten kan kvarstå i veckor och måna-
der.318

Flera personer bosatta i Mörrumsområdet har berättat hur sulfatodören stannar kvar i skafferier 
och garderober under lång tid, fortsätter Michelson samtidigt som han framhåller att de immis-
sionssakkunniga lyft fram just luftföroreningarnas långtidsverkningar som det allvarligaste hotet 
mot folkhälsan.319 När SIAB begränsar sig till att garantera utsläppsverkningarna till förhållan-
dena vid normal drift, tillförsäkras därtill fabriksledningen rätten att karakterisera alla högre
värden – mer eller mindre tillfälliga och långvariga – som olyckshändelser, understryker 
Michelson:320

Trots att sådana högre värden skulle kunna ha stor betydelse för hundratusentals omkring-
boende och vålla lidanden och ekonomiska förluster, skulle de i praktiken innefattas i den
tolerans, som alla måste ådagalägga, när myndigheterna godtagit ett riktvärde och fabriks-
ledningen hävdar att den gjort sitt bästa att begränsa utsläppet från fabriken, vars storleks-
ordning anses omöjliggöra nedläggande eller ombyggnad.321

Michelson beklagar också att Friberg, såsom varande den ende forskaren som undersökt
sulfatproduktionens effekter på kringboende, och som gjort sina undersökningar på SIABs egna 
anläggningar i Mörrum och i Mönsterås och dessutom på bolagets egen bekostnad, också är den 
sakkunnige som i officiella utlåtanden till bl.a. Luftvårdsnämnden och hälsovårdsnämnden i
Värö, tillstyrker fabrikens uppförande. Tusentals människors försämrade hälsa, förstörda semes-
terveckor och minskade fastighetsvärden borde inte få kunna hänföras till en enda persons even-
tuella misstag eller personliga uppfattning, sammanfattar Michelson.322

317 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
318 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 6, bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
319 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 4ff., bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964);
SOU 1966:65, s. 150.
320 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 4ff., bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
321 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 5, bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
322 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 4ff., bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
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Vidare kritiserar Michelson det sätt på vilket hälsovårdsnämnden i Värö synes betrakta 
skorstenen som ett slags skydd mot föroreningarna, när en så låg skorstenshöjd som det är 
frågan om här bara har betydelse inom en mils radie och det först är när skorstenen görs mer än
1000 meter hög som föroreningssituationen påverkas betydligt. Michelson kritiserar också att 
SIAB inte gjort några försök att utnyttja de undersökningar som försvarets forskningsanstalt 
bedrivit under många år kring stridsgasernas och de biologiska stridsmedlens utbredning över 
svensk terräng, med tanke på att samma naturlagar gäller för transporten av dessa gaser som för 
dem från sulfatfabrikerna.323 Michelson kommer också in på lokaliseringsaspekten och kritiserar 
hur länsläkaren först ansett det olämpligt att anlägga fabriken i det aktuella kustområdet, men
senare för länsläkarorganisationens räkning, efter att SIAB anfört att man med negativt resultat 
undersökt möjligheterna att förlägga industrin längre in i landet, kommit till den uppfattningen
att det inte finns skäl att anta att anläggningen skall orsaka störningar som kan betecknas som
sanitära olägenheter i hälsovårdsstadgans mening.324

Med hänvisning till 62 § i hälsovårdsstadgan framhåller Michelson därpå hur tillstånd inte
bör medges eftersom det inte finns några tekniska möjligheter att bygga en sulfatfabrik utan 
sanitära olägenheter. Det skulle förutsätta att man inrymmer fabriken i ett ”hermetiskt tillslutet
rum, vilket är ogörligt.”325 Bättre då, menar Michelson, att ”stämma i bäcken än i ån” eftersom
hittillsvarande förvaltningspraxis gett vid handen att man trots sanitära olägenheter bör hysa 
betänkligheter mot att förbjuda en befintlig industri vari betydande kapital finns nedlagt.326

Michelson framhåller avslutningsvis hur det överhuvudtaget inte längre finns anledning att 
tillåta nyuppförande av fabriker ”med en så föråldrad tillverkningsprocess som sulfatmeto-
den.”327 Han framhåller i detta sammanhang hur immissionssakkunniga konstaterat att luktstör-
ningar utgör ett allvarligare problem i Sverige än i många andra länder.328 Som ett alternativ till
sulfatmetoden föreslår Michelson i stället återigen magnefitmetoden, vilken han framhåller som 
både lönsammare och renare. Enligt Michelson har exempelvis massafabriken i Hallstavik 
åtnjutit goda resultat efter att ha övergått till denna metod.329

Länsläkarorganisationen utlåtande och länsstyrelsens beslut 
När länsläkarorganisationen på begäran av länsstyrelsen uttalar sig över besvären över hälso-
vårdsnämndens beslut, styrker organisationen återigen förläggningen av anläggningen till La-
hallområdet.330 Även hälsovårdsnämnden yttrar sig över besvären och vidhåller sitt tillstyrkande
av anläggningen.331 Länsstyrelsen beslutar därpå i november 1967 att lämna besvären över 
hälsovårdsnämndens utslag utan bifall då den inte finner att anläggningen ”behöver medföra
sanitär olägenhet” om villkoren i hälsovårdsnämndens beslut beaktas.332

323 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 4ff., bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
324 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 8, bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
325 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 9, bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
326 Ibid.
327 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 16, bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
328 SOU 1966:65, s. 155.
329 Michelson – Länsstyrelsen 8/9 1967, s. 15f., bilaga till Michelson – VD 18/9 1967, Aktbilaga 321 (A89/1964).
330 Länsläkarorganisationens utlåtande har inte återfunnits i genomgånget material (har bl.a. sökts av Monica An-
dreasson vid länsstyrelsen arkiv i Halmstad). I ”Regeringsrättens PM till föredragning” framgår emellertid att läns-
läkarorganisation bifogade sitt gamla (positiva) utlåtande till detta nya utlåtande (Väröbacka III, Regeringsrätten,
Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA).
331 Värö hälsovårdsnämnds förklaring över besvär – Länsstyrelsen i Hallands län 19/8 1967 (Länsstyrelsens arkiv i
Halmstad).
332 Beslut i länsstyrelsen i Hallands län den 9/11 1967 angående klander av hälsovårdsnämndens i Värös beslut
(Väröbacka III, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA).
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4.3.3  Hälsovårdsmålet till Regeringsrätten (1968) 

De klagandes besvär över länsstyrelsens beslut (1968/69)
Bara ett par veckor efter länsstyrelsens beslut inkommer Michelson med en besvärsskrivelse 
över beslutet till Regeringsrätten. Han menar återigen att länsstyrelsen tagit alltför lätt på de 
sanitära olägenheter i form av de luft- och vattenföroreningar samt bullerstörningar som anlägg-
ningen kommer att orsaka, och manar till en större försiktighet vid planläggningen av landets få, 
kvarstående kustområden.

Det är […] fråga om såväl ortsbefolkningens som hela svenska folkets urgamla rättighet att 
på denna kuststräcka i Halland få andas frisk luft och ha tillgång till rena, salta bad i en om-
givning fri från öronbedövande bullerstörningar.333

Michelson anser det vara en rimlig begäran att ärendet inte avgörs förrän frågan om de
sanitära olägenheterna från fabriken klarlagts genom en allsidig och objektiv utredning, i första 
hand genom att utlåtanden inhämtas från den sakkunskap som finns representerad inom landet 
(t.ex. Försvarets forskningsanstalt, Medicinalstyrelsen, Naturvårdsverket m.fl.). Även förore-
ningen av kustvattnet utgör enligt Michelson en hygienisk fråga som bör tas med i bedömningen
enligt hälsovårdsstadgan, speciellt eftersom Ringhalsverkets planerade läge skulle kunna bidra 
till att sulfatfabrikens avloppsvatten sugs in i Ringhalsverkets kylvattenintag och därefter släpps
ut som ett varmvattenskikt. Han anser heller inte att länsstyrelsen i tillräckligt hög grad beaktat
den ”svåra” ökning av luftföroreningar som ”ansvällningen” av tung motorfordonstrafik för 
transporter till och från sulfatfabriken skulle föra med sig. Återigen framhåller Michelson också 
vikten av att den grundläggande lokaliseringsfrågan prövas innan ärendet avgörs slutgiltigt, och 
påpekar i samband med detta att planfrågan ännu inte avgjorts.334

I april 1968 sänder Michelson in ännu en skrivelse med flera bilagor till Regeringsrätten, 
genom vilken han framförallt vill ifrågasätta lokaliseringen och själva nyttan av fabriken.
Bilagorna utgörs bl.a. av olika skrifter i stadsplaneärendet, av en ”Förteckning över några av de 
barnkolonier och semesterhem som ligger inom influensområdet för luft- och vattenföroreningar 
från sulfatfabrik och atomkraftverk som planeras i Värö kommun (43 st.)”, samt av en artikel av 
Carl-Gustaf von Essen om ”Kvantitetssjukan inom skogsindustrin”.335

I augusti 1968 sänder även Åke Karlsson ett långt PM till Regeringsrätten, i vilket han 
inledningsvis beklagar att SIAB inte vill inhämta fler sakkunnigutlåtanden (utöver de som in-
kommit från Friberg och Luftvårdsnämnden). Karlsson uttrycker att: 

Det är förklarligt att sökanden icke önskar sig en saklig prövning eftersom ansökningshand-
lingarna icke står sig vid en sådan.336

Karlsson påpekar hur Luftvårdsnämnden inte tillstyrkt anläggningens uppförande, och han 
ifrågasätter om professor Friberg överhuvudtaget kan anses ha avgivit något giltigt utlåtande 
eftersom han i sin skrivelse inte åberopar uppdrag av hälsovårdsnämnden. Således är det av 
SIAB åberopade sakliga underlaget för hälsovårdsnämndens och länsstyrelsens ställningsta-

333 Michelson – Regeringsrätten 28/11 1967, s. 2 (Väröbacka I-III, SR 3693/67, Regeringsrätten, Socialdeparte-
mentet, RA).
334 Michelson – Regeringsrätten 28/11 1967, s. 3ff. (Väröbacka I-III, SR 3693/67, Regeringsrätten, Socialdeparte-
mentet, RA)
335 Michelson – Regeringsrätten 19/4 1968, s. 2 (Väröbacka II, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR
3693/67, RA).
336 Åke Karlsson – Regeringsrätten 30/8 1968, s. 1 (Väröbacka I, SR 3693/67, Regeringsrätten, Socialdeparte-
mentet, RA).
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ganden obefintligt, konkluderar Karlsson, som också anser att hälsovårdsnämnden i Värö i 
stadsplaneärendet inte tagit tillräcklig hänsyn till hur bostads- och industriplanering i stort skall 
ordnas inom kommunen.337 Karlsson kritiserar också att SIAB så ofta citerar ”en lösryckt
mening” ur Luftvårdsnämndens meddelande (Nr. 6501), lydande: 

Den fabrik som i Sverige gjort ojämförligt mest för att minska luktbesväret är Mörrums 
Bruk i Blekinge.338

Detta är en relativ jämförelse och säger ingenting om de faktiska luktbesvären, påpekar Karlsson 
samtidigt som han poängterar att SIAB undviker att citera den därpå följande meningen:

Detta till trots orsakade som bekant fabrikens start en intensiv kampanj för ytterligare
åtgärder mot lukten. 339

Karlsson passar också på att understryka att Mörrumfabriken, när omgivningen började uppleva 
besvär från den, ”var befintlig” med allt vad det innebär, under det att Väröfabrikens tillkomst
kan förhindras. I övrigt kritiserar Karlsson SIAB för att vara oklar beträffande tekniska fakta, 
samt anmärker på de utlåtanden av SMHI som bolaget åberopar, vilka han menar varken ger 
någon redovisning av meteorologiska förhållanden eller teknisk-hygieniska fakta.

Beträffande den befarade ökade luftföroreningen genom ansvällningen av biltrafik, under-
stryker Karlsson felaktigheten i att som SIAB hävda att det inte utgör en fråga som bör vara 
föremål för detta ärende, då han påpekar att hälsovårdsnämnden ”har att beakta alla störningar i 
omgivningshygienen.”340

Regeringsrätten engagerar Statens institut för folkhälsan och Naturvårdsverket (1968/69)
I maj 1968 inkommer Statens institut för folkhälsan med ett utlåtande i hälsovårdsmålet på 
uppdrag av Regeringsrätten. Institutet uppger att det endast avser behandla luktproblemen då de
är ”mest karaktäristiska” för industrin och de från teknisk synpunkt svåraste att bemästra. Andra 
störningar – som buller, rökgasutsläpp och ökade transporter till och från fabriken – menar insti-
tutet är lättare att bemästra med konventionella metoder, och verkar dessutom företrädesvis 
inom fabrikens närområde. Institutet ser det dock som tekniskt omöjligt att ”undertrycka eller 
stoppa” bildandet av de luktande ämnena under tillverkningsprocessen. Dock framhålls att det är 
möjligt att reducera dem genom oxidation, förbränning, absorption eller adsorption.341

Institutet konstaterar därpå att det under senare år genomförts ”ett flertal” hygienisk- 
sociologiska utredningar i Sverige i syfte att belysa frågan om störningar förorsakade av luft-
föroreningar från sulfatcellulosaindustrin, i bl.a. området kring Mönsterås sulfatcellulosafabrik 
(1959) och kring Mörrums sulfatcellulosafabrik (1963), samt att dessa visar att omkring 80 % av 
befolkningen känner lukten under det att 15 % upplever sig svårt besvärade av den. I utred-
ningen framhålls det ändå som svårt att utifrån dessa tal utfärda prognoser rörande väntade 
besvär från liknande anläggningar då vindriktning och geografiska förhållanden inverkar, liksom
sociala relationer till fabriken. Det pågår emellertid forskning kring dessa problem vid bl.a. 

337 Åke Karlsson – Regeringsrätten 30/8 1968, s. 5ff. (Väröbacka I, SR 3693/67, Regeringsrätten, Socialdeparte-
mentet, RA).
338 Statens luftvårdsnämnd (1965a), s. 22. 
339 Ibid.
340 Åke Karlsson – Regeringsrätten 30/8 1968, s. 5 (Väröbacka I, SR 3693/67, Regeringsrätten, Socialdepartemen-
tet, RA). 
341 Statens institut för folkhälsan – Regeringsrätten 30/5 1968, s. 1f. i ”Regeringsrättens PM till föredragning”
(Väröbacka III, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA).
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Karolinska institutet, Naturvårdsverket och SMHI. Forskningen handlar framförallt om lukt-
trösklar, före och efter olika reningsförfaranden, samt om sambandet mellan beräknad emission
och befolkningens ”upplevda” immission.342 Exempelvis har det utförts preliminära försök runt
Mörrum som visar att lukten upplevs under längre period än beräknat (utifrån lukttröskelbestäm-
ningar), och att det rör sig om en psykologisk-fysiologisk effekt.343

Vad angår de luftvårdande åtgärder som SIAB uppger sig ha för avsikt att vidta fastslår 
Statens institut för folkhälsan att dessa utgörs av långtgående tekniska åtgärder som kommer att 
göra Väröanläggningen överlägsen anläggningarna i Mörrum och Mönsterås ur luktreducerings-
aspekt.344 Enligt institutet motsvarar åtgärderna ”vad som i dag är tekniskt möjligt att uppnå”,
varför störningarna borde bli små även om vissa reservationer måste göras beträffande 
förhållandet mellan beräknad och upplevd luktförekomst.345 Institutet poängterar att det i dess
positiva bedömning av åtgärdernas effekt vid Väröanläggningen utgått i från att de av hälso-
vårdsnämnden uppställda villkoren följs. Redan i det här läget berättar institutet att det handlagt 
ärendet i samråd med luftvårdsbyrån vid Naturvårdsverket.346

Under hösten 1968 förordnas även Naturvårdsverket inkomma med ett utlåtande till 
Regeringsrätten. Regeringsrätten vill inte minst ha ett utlåtande kring huruvida de av hälso-
vårdsnämnden föreskrivna åtgärderna till skydd för omgivningen kan antas vara tillräckliga för 
att uppnå den nämnda effekten samt om effekten kan antas motsvara de luktfrekvenser inom 
olika områden som docent Ulf Högström kommit fram till genom utredning eller om ytterligare
villkor erfordras för att uppnå nämnda luktfrekvenser. Vidare vill Regeringsrätten att Natur-
vårdsverket skall uttala sig om möjligheterna att inskränka de i hälsovårdsnämndens beslut
medgivna variationsmöjligheterna, exempelvis genom maxgränser, samt önskas redovisning om 
möjligheterna att åstadkomma förbättrade luftvårdsförhållanden. Det efterfrågas också ett 
uttalande kring huruvida meddelade luftvårdsanordningar skiljer sig från dem vid Mörrums bruk 
samt kring huruvida dessa olikheter kan antas bidra med skillnader ur luftvårdshänsyn.347

Naturvårdsverkets luftvårdsråd inkommer med ett utlåtande i april 1969 där det meddelas
att skogsindustrins luftvårdsproblem varit föremål för en utredning i Naturvårdsverkets och 
Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningens regi under det senaste året (resulterade i 
rapporten Skogsindustrins luftvårdsproblem348), och att ytterligare rön därför kan förväntas bli 
tillgängliga inom en nära framtid till följd av detta arbete. Naturvårdsverket konstaterar att 
hälsovårdsnämnden i Värö tagit hänsyn till denna pågående utveckling genom att den ålagt 
SIAB att utforma de luftvårdande anläggningarna i samråd med Naturvårdsverket. Verket med-
delar i samband med detta att det redan har fortlöpande kontakter med bolaget i ärendet. 

342 Institutet för folkhälsan informerar att lukttröskeln utgör den koncentration av rökgaser då 50 % av försöks-
personerna inte längre kan förnimma någon lukt från gasen (Statens institut för folkhälsan – Regeringsrätten 30/5
1968, s. 3, i ”Regeringsrättens PM till föredragning”, Väröbacka III, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR
3693/67, RA).
343 Statens institut för folkhälsan – Regeringsrätten 30/5 1968, s. 2f., i ”Regeringsrättens PM till föredragning”
(Väröbacka III, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA).
344 Dessa åtgärder utgörs främst av grovstoftavskiljare och elektrofilter vid sodapannan, stoftavskiljare av cyklontyp
vid ångpannan, skrubber vid mesaugnen, samt svartlutsoxidation och klorskrubbning av de starkt luktande gaserna i
luktledningen (SIABs ansökan till hälsovårdsnämnden i Värö, s. 2, i ”Regeringsrättens PM till föredragning”,
Väröbacka III, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA).
345 Statens institut för folkhälsan – Regeringsrätten 30/5 1968, s. 4, i ”Regeringsrättens PM till föredragning”
(Väröbacka III, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA).
346 Statens institut för folkhälsan – Regeringsrätten 30/5 1968, s. 4f., i ”Regeringsrättens PM till föredragning”
(Väröbacka III, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA).
347 PM angående Statens naturvårdsverks yttrande i besvärsmålet rörande cellulosafabrik i Väröbacka, i ”Tillägg till 
PM” (Väröbacka I, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA).
348 Statens naturvårdsverk (1969).
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Inledningsvis tecknar Naturvårdsverket en bakgrund till sulfatindustrins luktproblem, om
var lukten uppstår i processen och om vilka problem som kan uppstå vid beräknandet av 
luktfrekvensen i omgivningen. Naturvårdsverket informerar att det när det gäller luktkällor vid 
en ny fabrik är det svårast att komma till rätta med rökgaserna från sodapannan, under det att 
kokeriet och indunstningen utgör de största källorna. Rökgaserna från sistnämnda källor fram-
hålls dock i stor utsträckning kunna elimineras med hjälp av luktledningar, förbränning/ kemisk
behandling och genom eventuell återvinning, under det att rökgaserna från sodapannan konsta-
teras vara beroende av de allmänna processförhållandena i anläggningen, liksom av pannans 
utformning och drift. Naturvårdsverket berättar att det genomförts försök i fullstor skala vid
Skoghallsverken som visar att man genom noggrann processövervakning och förbrännings-
kontroll kan uppnå så låg svavelhalt som under 1 mg/Nm3, mot normala 50 – 100 mg/Nm3, men
att det ännu inte är klarlagt huruvida och i så fall med vilken driftssäkerhet sådana låga halter
kan vidhållas under längre tid. Naturvårdsverket är dock övertygat om att en snabb utveckling 
mot lägre värden är att vänta. Genom korrespondens mellan docent Ulf Högström (SMHI) och 
Naturvårdsverket under våren 1969 framgår att de försök som Naturvårdsverket åsyftar utförts 
med en kontinuerligt arbetande mätare av fabrikat Monocolor och att de genomförts under 1967 
och 1968.349

Naturvårdsverket kommenterar också frågan om luktens spridning och hänvisar bl.a. till
meteorologiska spridningsberäkningar som används som rutin för beräkning av skorstenshöjd 
vid utsläpp av stora mängder svaveldioxid, såsom exempelvis från oljeeldande kraftverk. Dessa 
spridningsberäkningar menar Naturvårdsverket torde kunna ge en realistisk bild av förhål-
landena om utgångsdata är riktiga. Det påpekas i detta sammanhang att Ulf Högströms beräk-
ningar utförts med antagandet att rökgasernas luktstyrka är konstant fastän luktstyrkan i prak-
tiken varierar samt att det om hans framräknade luktbeläggningsvärden om 1-2 timmar per 
månad skall gälla krävs att luktstyrkan inte överskrids mer än någon procent av tiden. Även 
utsläppet av partiklar kan vara av betydelse för luktförnimmelsen, fortsätter Naturvårdsverket 
som menar att detta dock kan vara svårt att beräkna med de organoleptiska mätningar (syste-
matisk användning av sinnesorgan) som används för att bestämma rökgasernas luktstyrka. Det 
är således svårt att beräkna luktimmissionen, samtidigt som sambandet ännu inte är klarlagt mel-
lan förväntad och upplevd lukt, sammanfattar Naturvårdsverket.350

Naturvårdsverket påpekar att de villkor som det anser bör åläggas SIAB inte bör skilja sig 
från de villkor som generellt ställs upp i samband med att tillstånd lämnas till uppförande av 
industrianläggningar. Sådana villkor utgörs av en kombination av konstruktionskrav och emis-
sionsgränser. Det är för utsläppen från sodapannan som emissionsgränser torde vara erfor-
derliga, fortsätter Naturvårdsverket och påpekar att dessa inte bara bör bestå av värden som
endast skall gälla vid normal drift eftersom ”onormala driftsförhållanden” är normalt förekom-
mande inom de flesta industrityper. Emissionsgränserna bör dessutom bestämmas utifrån en 
avvägning mellan vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, och erfarenheter från
tidigare anläggningar, lämpligen Mörrums bruk, är här viktiga att beakta. Naturvårdsverket 
framhåller att trots att luktbehandlingssystemet modifierats i Mörrum till följd av utbyggnaden 
är förmodligen vissa förbättringar möjliga i Värö i jämförelse med Mörrumfabrikens nya
system. Bland annat torde installationen av en ny sodapanna i Mörrum möjliggöra utvecklandet
av nya driftsrutiner, vilka torde komma att behövas vid Väröanläggningen för att den till 1-2
timmar i månaden angivna luktfrekvensen ”teoretiskt skall kunna innehållas.” Naturvårdsverket 

349 Ulf Högström – Göran Persson (Naturvårdsverket) 15/4 1969 (Värö bruk 1, Dnr; 6690-563-70 och 5581-563-68,
Naturvårdsverkets arkiv). 
350 Naturvårdsverket – Regeringsrätten 28/4 1969, s. 3f. (Väröbacka III, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr
SR 3693/67, RA).
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föreslår därpå emissionsgränsen 10 mg svavelväte per Nm3 i rökgaserna från sodapannan, samt
att anläggningen ges tid för intrimning under en tid av minst sex månader där de angivna 
värdena får överskridas under 10 % av tiden. Vidare föreslår Naturvårdsverket villkoren att
huvudskorstenen uppförs till en höjd av 120 meter och att luktande ämnen från övriga källor
uppsamlas och förbränns innan de förs in i huvudskorstenen. Närmare föreskrifter beträffande 
stoftutsläpp (eventuellt också svaveldioxid) och kontrollförfaranden, föreslår Naturvårdsverket 
att det meddelar i ett senare skede, efter kontakter med företaget.351 Med tanke på att Rege-
ringsrätten i sitt utslag månaden därpå förskriver SIAB en maxgräns på 250 mg stoftmängd per 
kubikmeter i gaserna från fabriken, torde Naturvårdsverket ha tagit ny kontakt med Regerings-
rätten inom bara några veckor. 

Genom brev från SIABs tekniske direktör, Emil Haeger, till Naturvårdsverkets byråchef,
Göran Persson, daterat till april 1969, vet vi att Naturvårdsverket ber bolaget kommentera
remissutlåtandet innan det sänds till Regeringsrätten. Haeger kommenterar här framförallt
frågan om avvikelser från ”normal drift”, och påpekar bl.a. hur ogynnsamt det skulle vara, både 
ur produktions- och emissionsaspekt, att behöva stoppa sodapannan till följd av för hög svavel-
väteemission. En eventuellt pressad emissionsgräns borde därför enligt Haeger få överskridas 
under åtminstone 10 % av tiden. Dessutom framhåller han det faktum att det ännu inte finns 
någon statistik över ”tillgängligheten” på sodahus körda med en emissionsnorm som förutsätt-
ning.352 Här hänvisar Haeger i stället till statistik beträffande värmekraftverks tillgänglighet,
vilken inte visar på en högre tillgänglighet än ungefär 90 %. Ett värmekraftverk har dessutom 
endast en ”väldefinierad uppgift”, att producera elektricitet och värme, fortsätter Haeger och på-
pekar att sodahus däremot är integrerade ”med en eller flera produktionslinjer, i regel utsatta för 
egna komplicerade kvalitetskrav.”353

Bifogat Naturvårdsverkets utlåtande finns ett PM med rubriken ”Om luftvårdsproblem
inom svensk skogsindustri”, sammanställt av byråchef Göran Persson vid Naturvårdsverkets 
luftvårdsbyrå. Promemorian som kartlägger skogsindustriella utsläpp till atmosfären, samt
branschens aktuella luftvårdande åtgärder, är sannolikt sammanställd med anledning av utgiv-
ningen av rapporten Skogsindustrins luftvårdsproblem senare samma vår (1969).

Sulfatindustrins luktämnesutsläpp uppges ”utan tvivel” vara det mest påtagliga av 
skogsindustrins luftvårdsproblem, dock ingalunda olösbart. Som förslag till åtgärder nämns bl.a.
upphörandet av vissa vattenvårdande metoder, såsom rökgasavdrivning av svavelföroreningar ur 
indunstnings- och kokerikondensat, liksom tvättning av mesa (svavelväte avgår när mesan tor-
kas). Dessutom konstateras att kontinuerlig kokning medger en lättare och mer sluten uppsam-
ling (och sannolikt även en lägre bildning) av luktande ämnen, även om det föreligger metoder
för uppsamling och behandling av gaser också vid satsvis kokning. Sistnämnda anordningar 
konstateras dock vara något dyrare än dem som används vid kontinuerlig kokning. Vidare fast-
slås att oskadliggörandet av de uppsamlade gaserna lämpligen sker genom förbränning i redan 
existerande ugn eller panna i anläggningen, eller i en särskild förbränningsugn, även om 
oskadliggörandet dessutom uppges kunna ske på kemisk väg (här åsyftas svartlutoxidation). 
Svartlutsförbränningen i sodapannan uppges i sin tur utgöra ett gott exempel på en delprocess 
som kan påverkas så att luktämnen bildas i mindre omfattning än tidigare. Här påpekas att det 
pågår omfattande forsknings- och utvecklingsarbete på området, genom vilket man funnit att 
sodapannor har låg svavelavgång då de överbelastas, där huvuddelen av svavlet i stället binds 

351 Naturvårdsverket – Regeringsrätten 28/4 1969, s. 6f. (Väröbacka III, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr
SR 3693/67, RA).
352 Med tillgänglighet avses här den andel av den totala tiden som en anläggning är möjlig att använda.
353 Emil Haeger – Göran Persson (Naturvårdsverket) 15/4 1969 (Värö bruk 1, Dnr; 6690-563-70 och 5581-563-68,
Naturvårdsverkets arkiv).
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till sodasmältan som sulfid och de återstående gasformiga svavelföreningarna förbränns till 
svaveldioxid i mycket hög omfattning. Hemligheten har visat sig vara att tillföra tillräckligt med
syre och luft i förbränningen, där det kvarvarande problemet utgörs av att bibehålla dessa 
idealförhållanden under längre tids drift och utan orimlig processövervakning. Detta, slår 
Luftvårdsbyrån fast, fordrar såväl bättre mätutrustning och bättre regleringsmöjligheter som
mekanisering av visst driftsarbete och inbyggnad av reservkapacitet hos olika bianordningar. Än 
så länge är inte dessa åtgärder i detalj kända, fortsätter byrån, varför kostnaderna för dem är 
osäkra. Man slår dock fast att de kommer att bli lika dyra, eller dyrare, än motsvarande
investeringar för de så kallade Uddeholms- respektive Mörrumsmetoderna, men samtidigt mer
ekonomiska i drift (om nämnda metoder, se också avsnitt 2.4.3).354

Sulfatindustrins stoftutsläpp uppges redan vara starkt begränsade genom framförallt
elektrofilter (används av samtliga 31 svenska sulfatfabriker) men också av rökgasskrubber
(uppges användas av drygt hälften).355 Installation av rökgasskrubber i en medelstor sulfatfabrik
uppges kosta omkring 2 miljoner kronor, men konstateras betala sig snabbt genom dess varm-
vattenproduktion i de fabriker som har användning för varmvatten i sina blekerier. Den relativt
stora kostnaden för rökgasskrubbern – dvs. för de fabriker som inte har användning för varm-
vattnet – tillsammans med det faktum att driftstörningar kring elektrofiltret bidrar till ca 1/5 eller 
mer av dagens (1969) stoftutsläpp, nödvändiggör en utveckling av driftsäkerheten kring elektro-
filtret, konstaterar Luftvårdsbyrån därpå.

Om sulfatindustrins svaveldioxidutsläpp konstateras slutligen att även om dessa svavel-
föreningar är att föredra framför andra bör även dessa utsläpp kunna begränsas väsentligt som
en effekt av det pågående utvecklingsarbetet inom svensk sulfatindustri, vilket givit en delvis ny 
syn på sodapannors driftsbetingelser. Den rubbade kemikaliebalans i återvinningscykeln som
följer på en minskad svavelavgång ur sodapannan kan, slår man i detta sammanhang fast, 
kompenseras genom tillförsel av svavelfria natriumföreningar i stället för genom en del av det
natriumsulfat som normalt tillsätts som ersättningskemikalie. Slutligen konstateras att vore bara 
prisrelationen fördelaktigare mellan natriumkarbonat (soda) och natriumsulfat skulle svavel-
dioxidutsläppen kunna begränsas avsevärt.356

4.3.4  Hälsovårdsmålets upplösning (1969-1971)
SIAB bemöter Naturvårdsverkets utlåtande (1969)
Månaden efter att Naturvårdsverkets utlåtande inkommit till Regeringsrätten inkommer SIAB
med ett bemötande där man konstaterar att Naturvårdsverket ställer högre krav på sodapannans 
rökgaser än vad bolaget utfäst sig till, och detta med motiveringen att det synes nödvändigt ”för 
att uppgivna luktfrekvensen teoretiskt skall kunna innehållas.”357 Enligt SIAB är det inte befogat
att argumentera så, dvs. att använda docent Högströms spridningsberäkningar, vilka ju ”ej kan 
betraktas som absoluta utan måste ses som ett hjälpmedel vid en jämförelse” och som 
utgångspunkt vid fastställandet av en emissionsnorm för Väröanläggningen.358 Med tanke på att 

354 ”Om luftvårdsproblem inom svensk skogsindustri”, PM av byråchef Göran Persson vid Naturvårdsverkets luft-
vårdsbyrå av den 23/4 1969, s. 7ff., bilaga till Naturvårdsverket – Regeringsrätten 28/4 1969 (Väröbacka III, Rege-
ringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA).
355 Ibid.
356 ”Om luftvårdsproblem inom svensk skogsindustri”, PM av byråchef Göran Persson vid Naturvårdsverkets luft-
vårdsbyrå av den 23/4 1969, s. 6f., bilaga till Naturvårdsverket – Regeringsrätten 28/4 1969 (Väröbacka III, Rege-
ringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA).
357 SIAB – Regeringsrätten 12/5 1969, s. 2 (Väröbacka I-III, SR 3693/67, Regeringsrätten, Socialdepartementet,
RA).
358 SIAB – Regeringsrätten 12/5 1969, s. 3 (Väröbacka I-III, SR 3693/67, Regeringsrätten, Socialdepartementet,
RA).
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utredningen kring skogsindustrins emissioner (Skogsindustrins luftvårdsproblem) snart är färdig,
fortsätter SIAB, där syftet är att ge Naturvårdsverket underlag för kommande emissionsnormer,
borde det för övrigt inte längre vara eftersträvansvärt att återknyta till de svårtolkade spridnings-
beräkningarna baserade på lukttröskelmätningar. Enligt SIAB torde det i stället vara mer fördel-
aktigt att avvakta tidpunkten då anläggningens luftvårdande åtgärder slutligt skall bestämmas i 
samråd med Naturvårdsverket, innan några preciseringar görs beträffande åtgärderna. Om det
trots allt redan nu fastställs en emissionsnorm för rökgaserna från sodapannan bör normen inte 
gå utöver kravet att halten svavelväte inte får överstiga 10 mg/Nm3 mer än 10 % av tiden. SIAB 
påpekar hur ovan nämnda utredning endast tar upp en undersökning som skulle kunna utgöra 
stöd för Naturvårdsverkets bedömning beträffande en emissions möjliga varaktighet, och att
nivån 10 mg svavelväte/Nm3 överskreds under hela 12.5 % av tiden för undersökningen.359

De klagande kommenterar utlåtandena av Regeringsrättens sakkunniga (1969)
I en skrivelse i maj 1969 anför Michelson att det av Naturvårdsverkets utlåtande framgår att de 
av Högström framräknade värdena på 1 till 2 timmars luktbeläggning per månad i praktiken inte
är hållbara, samt att både Naturvårdsverket och Statens institut för folkhälsan bekräftar att be-
folkningen upplever lukten under längre tid än den förväntade. Michelson slår därpå fast att 
även han, genom upplysningar från åtskilliga personer bosatta i närheten av sulfatfabriker, över-
tygats om att luktobehagen ingalunda är begränsade till någon timme per månad.

Att det även är fråga om direkt giftiga utsläpp framgår därav att silverföremål svartna samt
att växt- och djurliv förändras i närheten av en sulfatfabrik.360

Michelson anför också i fråga om Naturvårdsverkets kommentar om att emissions-grän-
sernas innehåll är en fråga om en avvägning mellan vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
rimligt, att vad som är ekonomiskt rimligt för sulfatfabriken är inte en uppfattning som kan delas 
av de klagande när det handlar om befolkningens hälsa och välbefinnande. Naturvårdsverkets 
utlåtande visar att det inte finns någon garanti för att det inte uppkommer någon som helst sani-
tär olägenhet, fortsätter Michelson och påpekar att Naturvårdsverket efterfrågar en skärpning av 
villkoren vad angår möjligheten att uppnå den av SIAB angivna luktfrekvensen, och hur det 
sålunda inte finns någon garanti för att luktfrekvensen verkligen skall kunna upprätthållas. Vi-
dare påpekar han om Naturvårdsverkets förslag att närmare föreskrifter om stoftutsläpp m.m.
kan meddelas efter att verket haft kontakter med SIAB, att detta inte utgör någon garanti för att 
företaget kommer att uppfylla sina åtaganden, eftersom ju tillstånd då redan är meddelat.361

SIAB har ”givit sken” av att precisera de sanitära olägenheter som företaget vid normal
drift kan befaras vålla samtidigt som man inte förnekat att frekvensen av driftstörningar torde
vara hög vid anläggningar av det här slaget, fortsätter Michelson som menar att SIABs
utfästelser således saknar värde så länge denna frekvens inte preciserats. Han finner det vidare 
oacceptabelt att SIAB inte redovisat några nya argument för sin uppfattning att anläggningen
inte kommer att vålla sanitär olägenhet sedan man från fackmannahåll funnit att Högströms
framräknade värden på 1 till 2 timmars luktbeläggning per månad i praktiken inte är hållbara.362

359 SIAB – Regeringsrätten 12/5 1969, s. 3ff. (Väröbacka I-III, SR 3693/67, Regeringsrätten, Socialdepartementet,
RA).
360 Michelson – Regeringsrätten 23/5 1969, s. 2 (Väröbacka I-III, SR 3693/67, Regeringsrätten, Socialdeparte-
mentet, RA).
361 Michelson – Regeringsrätten 23/5 1969 (Väröbacka I-III, SR 3693/67, Regeringsrätten, Socialdepartementet,
RA).
362 Michelson – Regeringsrätten 23/5 1969, s. 3ff. (Väröbacka I-III, SR 3693/67, Regeringsrätten, Socialdeparte-
mentet, RA).
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Avslutningsvis påpekar Michelson att det inte finns någon utredning beträffande ”buller-
störningarna” i målet, vilka han efter besök i Mörrum konstaterat kan vara ytterst allvarliga.363

Regeringsrättens utslag i juni (1969)
I inledningen av Regeringsrättens utslag i juni 1969 påpekas att hälsovårdsstadgan inte medger
prövning av en industrianläggnings inverkan på en bygd eller ett naturområdes miljö från andra 
synpunkter än vad gäller förebyggande av sanitära olägenheter. Det framgår att Regeringsrätten 
anser att störningar, bortsett från ett område i anläggningens omedelbara närhet, kan begränsas 
genom lämpliga åtgärder i sådan utsträckning att de inte kan antas medföra sanitär olägenhet. 
Regeringsrätten lyfter fram ett antal punkter som den anser bör beaktas beträffande de villkor
som måste ställas upp för att störningarna skall kunna begränsas. Bland annat konstateras att det 
inte framlagts i målet hur mycket stoft som kan förväntas följa med gaserna från fabriken, men
att Regeringsrätten anser att man ”böra utgå” från att gaserna ”kan komma att” innehålla ca 8 g 
stoft per kubikmeter, varav ca 97 % avskiljs före utsläpp, samt att det ”kan bedömas som
godtagbart” ur sanitär aspekt.364 Regeringsrätten konstaterar beträffande de illaluktande gaserna 
att Naturvårdsverket framhållit att även om den av SIAB angivna luktfrekvensen måste anses 
fylla högt ställda krav, råder det viss osäkerhet avseende bolagets beräkningar av luktfre-
kvensen. För att kunna säkerställa luktfrekvensen anser Regeringsrätten det vara nödvändigt 
med en skärpning av villkoren. De villkor som Regeringsrätten därpå föreskriver skall gälla
utöver dem som föreskrivits av hälsovårdsnämnden, utgörs av: (a) en fortlöpande mätning och 
registrering av stoftmängder och svavelvätehalter efter avskiljning och rening; (b) en maxgräns
på 250 mg stoftmängd per kubikmeter i gaserna från fabriken (där värdet får överskridas under 
högst åtta timmar per kalendermånad om driften så kräver); samt (c) en maxgräns på 10 mg
svavelväte per kubikmeter i gaserna från fabriken (där värdet får överskridas under högst åtta 
timmar per kalendermånad om driften så kräver). Beträffande stoft- och svavelvätevärdena 
fastslås vidare att dessa får överstigas under högst 80 timmar per kalendermånad under en 
intrimningstid av nio månader (dock ej under perioden 15 juni – 31 augusti).365

De klagande och luktfrågan – en sammanfattande analys 
De luftburna utsläppen, framförallt luktutsläppen, spelade en huvudroll i Värökonflikten, liksom
i Örebrokonflikten, så till vida att det var tydligt att det var dessa utsläpp som oroade de kla-
gande mest. Sammantaget skrevs måhända fler sidor om de vattenburna utsläppen i de klagan-
des skrivelser under Värökonflikten. Detta torde dock framförallt bero på att lagstiftningen kring 
de vattenburna utsläppen var mer utvecklad än den kring de luftburna utsläppen, vilket bidrog 
till att göra vattenmålet större än hälsovårdsmålet, med fler inblandade instanser, experter etc.,
med en mer långdragen rättslig process och således med fler möjligheter till besvärsskrivelser.
Att luktutsläppen oroade de klagande mer än de vattenburna utsläppen blir inte minst tydligt i 
det att frågor, klagomål och bemötanden om den befarade sulfatlukten tog större plats än dem
om de vattenburna utsläppen redan på mötet inför länsstyrelsen i februari 1964, trots att detta
möte ingick i förberedelseförfarandet inför vattenlagen.

De klagande lyfte redan under mötet fram oron för att sulfatlukten skulle förstöra områ-
dets fritids- och turismvärden. Framförallt framfördes i detta skede förslag på åtgärder mot luk-
ten, som att flytta anläggningen längre inåt landet för att därigenom skydda fritidsintressen, och 
att använda de luktfria sulfit- eller magnefitmetoderna i stället för sulfatmetoden. SIAB anförde

363 Michelson – Regeringsrätten 23/5 1969, s. 5 (Väröbacka I-III, SR 3693/67, Regeringsrätten, Socialdepartemen-
tet, RA). 
364 Beslut givet i Regeringsrätten 4/6 1969 (Socialdepartementet, RA).
365 Ibid.
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i sin tur att en omlokalisering inte skulle gynna någon ekonomiskt samt ifrågasatte vad som 
skulle ske om det fanns motstående intressen till bolagets verksamhet även inåt landet. SIAB 
menade vidare att sulfit- och magnefitmetoden var sämre samt mindre beprövad än sulfat-
metoden.

Även om vattenlagen inte var ämnad för att bedöma luftföroreningsfrågor tog de klagande 
till skillnad från SIAB upp denna fråga i vattenmålet flera år in i tillståndsprövningen. De
argument som då lades fram mot de luftburna utsläppen kan delas in i grupper om hälsa, luft-
föroreningarnas spridning, lagstiftning, teknik och ekonomi, där frågan om luftföroreningarnas 
spridning uppbådade mest engagemang hos de klagande. Argumenten om luftföroreningarnas 
spridning bestod framförallt i att stora områden, ja ända upp till de 10 nordligaste milen längs
Hallandskusten, skulle komma att utsättas för luktbesvär och obehag. I detta sammanhang 
konstaterade de klagande det meningslösa i att som SIAB hänvisa till bl.a. Mörrumfabriken, då
det ju endast bevisade att lukten verkligen spreds över stora avstånd. De klagande själva hän-
visade till material som införskaffats från immissionssakkunniga som ”hur tydligt som helst” 
visat hur lukterna från en sulfatfabrik sprider sig över vida områden och påverkas av både 
väderleksförhållanden och den mänskliga faktorn.

Vad angår de tekniska argumenten utgjordes de i huvudsak av hänvisningar till uppgifter 
om den s.k. magnesiumbisulfitmetoden och andra modifierade sulfitmetoder, framförallt om hur 
dessa varken ger upphov till luktobehag eller till avloppsvatten med giftämnen, och som liksom 
den konventionella sulfatmetoden bygger på en långt driven kemikalieåtervinning. I detta 
sammanhang hänvisas till pågående forskning på området samt till cellulosafabriken vid 
Nymölla med tillverkning enligt magnesiumbisulfitmetoden, där det såvitt man vet inte klagats 
över lukten sedan fabriken startade. Sulfitargumentet lyftes inte sällan fram i kombination med
förslaget om omlokalisering, och de klagande menade att det skulle räcka att förlägga en fabrik 
med modifierad sulfitprocess bara några kilometer in i landet för att skona fritidsbebyggelsen på
Västkusten från alla påtalade förorenings- och obehagsproblem.

Några år in i vattenmålet framhölls fortfarande de modifierade sulfitmetodernas över-
lägsenhet gentemot sulfatmetoden i fråga om både luft- och vattenförorening. Dessutom anför-
des nu i linje med pågående förberedelser av den fysiska riksplaneringen det livsvillkor som det 
utgjorde, inte minst för dem som var bosatta i befintliga sulfatfabrikers influensområden, att 
åtminstone några kustområden lämnades fria från industriell exploatering. Därtill anklagade de 
klagande SIABs tekniska beskrivning för att vara bristande, bl.a. därför att den saknade upp-
gifter om de föroreningsmängder av olika slag som avsågs släppas ut från fabriken, och således 
var otjänlig som grundval för att gå in på detaljbedömningar av frågor om företagets nytta och 
om anordningar till skydd för hälsotillstånd etc. SIAB anförde i sin tur beträffande förslaget om
en modifierad sulfitmetod att sulfit visat sig ha svårt att konkurrera med massa tillverkad enligt
sulfatmetoden, att efterfrågan var större på blekt sulfat än på blekt sulfit, samt att för övrigt 
luftföroreningsproblem följer även med en magnefitfabrik.

I deldomen i maj 1968 beslöt VD att avfärda luftföroreningsfrågan från dagordningen med
argumentet att de företag som behandlades i domen (vattenbortlednings-, hamn-, avloppstubs-
företaget m.m.), inte kunde anses förorsaka de skador och olägenheter som blir en följd av 
driften vid fabriken.

Efter att SIAB lämnat in ansökan enligt hälsovårdsstadgan till hälsovårdsnämnden i Värö 
på våren 1967 engagerade hälsovårdsnämnden Statens luftvårdsnämnd, professor Lars Friberg
vid Karolinska institutet, samt länsläkarorganisationen och provinsialläkaren för yttranden i 
ärendet. I Luftvårdsnämndens yttrande kritiseras docent Högströms beräkningar beträffande 
förväntade luktemissioner från fabriken. I övrigt framgick inte särskilt tydligt huruvida Luft-
vårdsnämnden var för eller emot anläggningen. Vidare ansåg Luftvårdsnämnden att ansökan vid
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ett eventuellt tillstyrkande borde följas av emissionsvillkor som var något strängare än vad SIAB
föreskrivit. Luftvårdsnämndens yttrande var i hög grad präglat av Fribergs yttrande, framförallt
beträffande luktämnenas intensitet och dessas effekter på omkringboende befolkning. Här 
framhöll Friberg osäkerheterna förknippade med att prognostisera luktämnenas intensitet, men
menade trots det att det inte torde ha funnits någon anledning till ett avstyrkande av ansökan 
med tanke på de långt gående reningsåtgärder som planerades. I länsläkarorganisationens i
Hallands läns yttrande framhölls heller inga skäl till att anta att den planerade fabriken skulle 
komma att förorsaka störningar i form av sanitära olägenheter. Organisationen hänvisade i detta 
sammanhang dels till docent Högströms beräkningar, vilka visade att lukten bara skulle vara 
märkbar under en timme i månaden under sommarhalvåret, och dels till ett personligt samtal
med professor Friberg. Man slås av hur liten den faktiska kretsen av experter var i fråga om 
luktämnenas intensitet och effekter, i vilken hög grad de dessutom hänvisade till varandra samt
hur snabba de var i fråga om att dra normativa slutsatser trots att sulfatluktproblemet var långt 
ifrån nytt och det till skillnad från under Örebrokonflikten fanns statliga myndigheter med
ansvar för luftvården. 

I juni 1967 beslutade hälsovårdsnämnden att ge tillstånd till anläggningen på villkor att 
SIAB vidtog de åtgärder som angetts i ansökan och att effekterna av åtgärderna blev de som 
uppgivits. SIAB ålades också att genomföra fortlöpande kontroller (journalföring och fabriks-
undersökningar) över anordningarnas funktion och effektivitet; dessa skulle dessutom ske i sam-
råd med Naturvårdsverket. 

De klagande överklagade hälsovårdsnämndens beslut, bl.a. med argument som att SIAB
inte har lämnat någon redogörelse över vilka luftföroreningsmängder som kommer att släppas ut 
från fabriken, eller över vilka effekter som kan förväntas från kombinationen av olika luktäm-
nen, och det således saknas underlag för en ”riktig bedömning” av fabrikens effekter. Likaså
kritiserades liksom som i vattenmålet, SIABs hänvisning till fabrikerna i Mörrum och Mönster-
ås. De klagande ifrågasatte också i hög grad de olika sakkunnigas uttalanden, liksom de
sakkunnigas sakkunskaper och eventuella brist på opartiskhet. 

Länsstyrelsen i Hallands län beslutade i november 1967 att lämna besvären över hälso-
vårdsnämndens utslag utan bifall då den inte fann att anläggningen behövde medföra sanitär 
olägenhet om villkoren i hälsovårdsnämndens beslut iakttogs. Även länsstyrelsens beslut över-
klagades av de klagande och liksom tidigare i hälsovårdsmålet efterfrågades en bättre och mer
objektiv utredning kring de sanitära olägenheterna samt en klarare teknisk beskrivning. Likaså 
manade man i linje med den pågående förberedelsen av den fysiska riksplaneringen till större
försiktighet vid planläggningen av landets få kvarstående kustområden.

När hälsovårdsmålet flyttats upp i Regeringsrätten engagerades Statens institut för 
folkhälsan samt Naturvårdsverket för utlåtanden. Statens institut för folkhälsan betraktade de
föreslagna åtgärderna som långtgående och motsvarandes vad som var tekniskt möjligt att 
uppnå, och tillstyrkte således ansökan under förutsättning att SIAB samrådde med Naturvårds-
verket innan åtgärdernas slutliga utformning bestämdes. I Naturvårdsverkets utlåtande konsta-
terades att rökgaserna från sodapannan utgjorde det största problemet i sammanhanget, och det 
hänvisades bl.a. till det pågående forsknings- och utvecklingsarbetet kring sodapannor och 
emissionsbegränsande åtgärder vid Skoghallsverken. Naturvårdsverket konstaterade att det
överhuvudtaget var svårt att beräkna luktimmissionen. De villkor som verket därpå föreslog
skulle följa med ett eventuellt tillståndsgivande i Regeringsrätten utöver dem som slagits fast i 
tidigare beslut i målet, utgjordes av emissionsgränser i form av en svavelvätenorm på 10 mg per 
Nm3, samt av konstruktionskrav i form av en 120 meter hög skorsten och förbränning av luk-
tande gaser från kokning och indunstning innan utsläpp. Dessutom föreslogs att emissions-
gränserna inte endast skulle gälla under normal drift utan under 90 % av tiden. Naturvårds-
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verkets utlåtande gav upphov till korta genmälen från såväl de klagande som SIAB, dock utan 
att få någon direkt inverkan på Regeringsrättens beslut. Det är dock värt att påpeka att de 
klagandes oro över att det inte fanns någon garanti för att närmare föreskrifter beträffande stoft-
utsläpp m.m. skulle tas på allvar av SIAB, om dessa meddelades bolaget efter att tillstånd redan 
meddelats, skulle vidare visa sig obefogad eftersom Naturvårdsverket uppenbarligen hann 
inkomma med stoftmängdsnorm innan beslut fattades i Regeringsrättsmålet i juni 1969, genom
vilket SIAB föreskrevs bl.a. de emissionsnormer som föreslagits av Naturvårdsverket. 

Sammanfattningsvis skönjer vi två sidor den tekniska ”debatt” som kan kopplas till
luftföroreningsfrågan i Värökonflikten så till vida att en mer ingående teknisk ”diskussion”, inte 
sällan beträffande ”end-of-pipe”-lösningar, pågick mellan luftvårdande myndigheter och SIAB/-
VD under det att de klagandes inlägg i den tekniska ”debatten” utgjordes av förslag på nya pro-
cesser snarare än av tekniska detaljer och ”end-of-pipe”-lösningar. De klagande lade mer kraft 
på att diskutera föroreningens effekter. 

4.3.5  Södras interna miljödiskussioner 

Om luftvårdsfrågan i verkställande direktörens (Södras) chefsgrupp (1968-1971)366

Genom protokoll från möten i verkställande direktörens (Södras) chefsgrupp under perioden 
1968-1971, den tid då projekteringen och upphandlingen av Väröanläggningen huvudsakligen 
ägde rum, framgår att luftvårdsfrågan upptog mer plats än vad vattenvårdsfrågan gjorde, så till 
vida att den behandlades vid många fler sammanträden. Inte minst diskuterades det pågående 
hälsovårdsmålet samt ny lagstiftning och forskning på området.

Under ett sammanträde i april 1968 informeras exempelvis chefsgruppen om att Rege-
ringsrätten för närvarande överväger om utredningen i hälsovårdsmålet är tillfyllest. Chefsgrup-
pen tror att ärendet kan avgöras före semestern (1968) ”om rätten bemödar sig en snabb 
behandling” (som bekant dröjde beslutet till året därpå). Vidare har Södras ”tekniska avdelning” 
deltagit aktiv i undersökningar vid Iggesunds Bruk AB, över möjligheterna att modifiera soda-
pannor och dessas driftsförhållanden för att nå en så låg emission av luktämnen som möjligt,
och de dittills genomförda förberedande försöken visar på potentialen att uppnå en större 
stabilitet i eldrummet än vad man tidigare förmodat vara möjligt.

Ett år senare, i mars 1969, konstaterar chefsgruppen att Naturvårdsverket fortfarande 
”ligger på” sitt remissvar i hälsovårdsärendet ”trots uppmuntrande underhandsmeddelanden om
snabb behandling”. Dessutom konstateras att resultatet av samarbetsgruppens (för skogsindu-
strins luftvård) arbete ännu inte är riktigt färdigt. Under sammanträde i augusti 1969 meddelas
chefsgruppen att Regeringsrätten avslagit besvären mot hälsovårdsnämndens beslut, och att 
domen innehåller en del tekniska preciseringar som dessutom torde kunna komma att komplet-
teras ytterligare genom att förutsättningen om granskning genom Naturvårdsverkets försorg i 
samband med detaljutformningen av anläggningen kvarstår sedan det ursprungliga tillståndet.

Under ett sammanträde månaden därpå, i september 1969, informeras chefsgruppen om att 
professor Friberg vid Karolinska institutet undersökt luktämnesspridningen vid Mönsterås bruk, 
och att denna undersökning utgör en viktig del av den forskning som kartlägger kedjan av 
mekanismer från utsläpp av ett luktämne tills det att en person medvetandegörs om lukten. Att 
Mönsteråsfabriken valts ut för undersökningen antar man beror på att den ”så vitt känt” är en av 
de få vid sidan av Mörrum som har luktämnesutsläppen ”under kontroll”. Under samma
sammanträde konstateras att Naturvårdsverket överlämnat rapporten Förslag till riktlinjer för
emissionsbegränsande åtgärder vid luftförorenande anläggningar, till Svenska cellulosa- och

366 Detta avsnitt bygger helt på protokoll från möten med verkställande direktörens (Södra Skogsägarnas ekono-
miska förening) chefsgrupp från åren 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).

228



pappersbruksföreningen för utlåtande, och att förslaget återspeglar ”en hög ambitionsnivå” från
verkets sida. Det konstateras vidare hur ”allvarliga insatser” från industrin torde bli nödvändiga i 
syfte att undvika föreskrifter som blir svåra eller omöjliga att följa samt för att bereda möjlighet
till balans mellan olika åtgärder så att ”bästa samlade naturvårdseffekt ernås till viss kostnad.” 

I december 1969 informeras verkställande direktörens chefsgrupp vid ett sammanträde om
att Naturvårdsverket bara några dagar tidigare antagit Riktlinjer för emissionsbegränsande åt-
gärder vid luftförorenande anläggningar, och att ”cellulosaindustrins synpunkter” beaktats i 
”mycket hög grad” i samband med fastställandet av dessa riktlinjer. Det konstateras samtidigt att
riktvärdena beträffande emission av svaveldioxid och svavelväte från sodahusen uppskjutits två 
år för att mätningar dessförinnan skall hinnas utföras på fem sodapannor, där mätteknik och 
resultat skall följas upp av en arbetsgrupp tillsatt i samråd mellan SCPF och Naturvårdsverket, 
och där expertis skall ingå från IVL (Cyrill Brosset) och ÅF. Under sammanträde i januari infor-
meras i sin tur chefsgruppen om att det tillsatts en kontaktgrupp för skogsindustrin med anled-
ning av Naturvårdsverkets fastställande av ovannämnda riktlinjer, att sammankallande för grup-
pen är Emil Haeger samt att gruppen i viss mån avser handha ”forskningsfrågor”.

Sammantaget visar dessa protokoll att bolaget lade stor vikt vid att följa branschrelaterat
miljövårdsarbete, inte minst kring emissionsbegränsande åtgärder, samt att förekomma framtida
hårdare föreskrifter. Den otålighet vi kan skönja från SIABs sida, att tillståndsprövningarna
skulle påskyndas, antyder emellertid tillsammans med anspelningar om ett gott samarbete
mellan bolaget och tillståndsgivande myndigheter, att bolaget trots allt inte torde ha betraktat 
Väröanläggningens inverkan på miljön som den mest kritiska frågan i sammanhanget.

4.3.6  Koncessionsansökan – teknikvalets konklusion
I mars 1971, drygt en månad efter att VD givit SIAB rätt att anlägga avloppstub och att (under 
vissa villkor) släppa ut avloppsvatten från fabriken i Kattegatt, sände bolaget en ansökan till 
Koncessionsnämnden för miljöskydd om utökad produktion till 300 000 ton per år.367 SIAB 
uppgav som motiv för detta att det utvecklats ett nytt torkförfarande för massa, så kallad 
flingtorkning, vilket skulle bredda bolagets sortiment, vilket i sin tur vore lämpligt med hänsyn 
till dagens avsättningsmöjligheter. SIAB ansöker således om tillstånd att dels installera en fling-
torksanläggning, dels vidta kompletteringar i övrigt i anläggningen så att torknings-kapaciteten 
till fullo kan utnyttjas.368 Dåvarande platschefen Åke Saltin berättar idag (2005) att prisskill-
naden mellan utrustning för en produktion av 200 000 ton, respektive för 300 000, var väldigt 
liten varför man ”automatiskt”, utan att tala om det för någon, redan från början (långt innan 
ansökan till Koncessionsnämnden) projekterade för en produktion av närmare 300 000 ton.369

Genom ett bevarat PM, Angående bedömningsfaktorer för val av tillståndsprövning av 
Värö bruk, etapp II, vet vi att delar av ledningen för SÖDRA-koncernen redan i juni 1969 över-
vägde hur bolaget lämpligen skulle gå till väga i fråga om tillståndsprövningen för etapp II.370

Man ansåg att alternativen antingen utgjordes att ta etapp II i VD på en gång, eller att vänta med
den tills efter första juli 1969, och då i stället få att göra med Koncessionsnämnden, vars age-
rande man befarade kunna ”utöva en viss påverkan på” pågående mål i VD. Ledningen 

367 Koncessionsnämnden för miljöskydd är det statliga organ som inrättades i och med miljöskyddslagens ikraft-
trädande 1969, med syftet att behandla ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.
368 SIAB – Koncessionsnämnden 26/3 1971, s. 3f. (SIAB ang. utbyggnad av Värö bruk, etapp 2, Tillståndsprövning
i koncessionsnämnden för miljöskydd, Dnr Ä20/1971, RA).
369 Intervju med Åke Saltin i Mölnlycke den 18 april 2005.
370 Här åsyftas bl.a. styrelseordföranden Gösta Edström, bolagets tekniske direktör Emil Haeger, och advokat Curt
Waldenström m.fl. (PM Angående bedömningsfaktorer för val av tillståndsprövning av Värö bruk, etapp II, 17/6
1969, Värö bruks arkiv).
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beslutade till slut att vänta med etapp II i Koncessionsnämnden tills man hunnit få laga kraft-
ägande dom i tillåtlighetsfrågan för mål I, vilket man beräknade få i februari 1971 (vilket man
också fick). Ledningen utgick för övrigt från: 

med tanke på statsmakternas positiva inställning till projektet – att koncessionsnämnden ej
spräcker etapp II, som ju är en förutsättning för Investeringsbankens371 och våra lönsamhets-
bedömningar.372

Ledningen får rätt i detta när Koncessionsnämnden i december 1971 beslutar lämna tillstånd till 
en utökning av produktionen till 300 000 ton. Koncessionsnämnden uppger som motiv för
tillståndet, vilket man konstaterar kan innebära risk för ökad förorening av vatten och luft, att 
det kan bidra till mer långtgående reningsåtgärder än som tidigare ansetts erforderliga om en del 
av de genom produktionsökningen uppkommande ekonomiska resurserna utnyttjas till det. 373

De luftvårdande åtgärder som SIAB föreslog i ansökan (se nedan) fann Koncessions-
nämnden vara ”långtgående och i huvudsak godtagbara.” 374 Således utgjordes egentligen endast 
det ytterligare villkor som Koncessionsnämnden ställde på SIAB beträffande de luftburna 
utsläppen av en maxgräns för svaveldioxidutsläpp, fastslagen till max 800 kg/h under fyra 
vintermånader och till max 700 kg/h under övrig tid. Svaveldioxid hade omnämnts av Natur-
vårdsverket som en eventuell utsläppspost att lämna föreskrifter kring redan i remissutlåtandet
till Regeringsrätten i april 1969. I det PM (Om luftvårdsproblem inom svensk skogsindustri) som
fanns bifogat Naturvårdsverkets remissutlåtande, hade vidare påpekats hur en utveckling av 
driften av sodapannan borde kunna minska svaveldioxidutsläppen. I påföljande dom i Rege-
ringsrättens fastslogs dock aldrig någon maxnivå beträffande utsläppen av svaveldioxid. Trots 
att SIAB vid sammanställandet av ansökan till Koncessionsnämnden inte med säkerhet kunde 
känna till att Koncessionsnämnden skulle komma att fastslå en maxgräns av svaveldioxid-
utsläppen, torde således SIAB redan genom Naturvårdsverkets remissutlåtande 1969, blivit 
varse om att en sådan maxgräns skulle kunna komma till stånd. 

Syftet med föreliggande avsnitt är att söka teckna en närmare bild över vilka de till luft-
föroreningarna relaterade teknikvalen i slutändan blev vid Värö, samt under vilka villkor dessa
teknikval gjordes. Vi har tyvärr inte lika god tillgång till för denna uppgift gynnsamt material
som vi hade i fråga om teknikvalen relaterade till Örebrokonflikten, där ju brukets styrelse-
protokoll gav långtgående information kring dessa. Till vår hjälp i fråga om de till luftförore-
ningen relaterade teknikvalen i Värökonflikten har vi i stället utöver vad som redan framgått
genom handlingar relaterade till hälsovårdsmålet, bl.a. den ansökan som SIAB sände till 
Koncessionsnämnden 1971. Genom att de åtgärder som uppgavs här i huvudsak godtogs av 
Koncessionsnämnden i beslut i december 1971, utgör de också i huvudsak de åtgärder som 
SIAB i slutändan vidtog (bruket invigdes 1972).375 Dessutom har vi projekteringsrapporten för 
Värö bruk, även om denna rapport inte alla gånger är särskilt uttömmande i beskrivningen över 

371 Sveriges Investeringsbank AB var statlig och grundades som kreditaktiebolag 1967 i syfte att underlätta en 
strukturomvandling inom näringslivet. Investeringsbanken lämnade krediter och tillsköt ägarkapital för långfristiga
och särskilt riskfulla projekt (Nationalencyklopedin).
372 PM angående bedömningsfaktorer för val av tillståndsprövning av Värö bruk, etapp II, 17/6 1969 (Värö bruks
arkiv).
373 Beslut i Koncessionsnämnden för miljöskydd den 23/12 1971 (SIAB ang. utbyggnad av Värö bruk, etapp 2,
Tillståndsprövning i koncessionsnämnden för miljöskydd, Dnr Ä20/1971, RA).
374 Ibid.
375 Bilaga J till SIAB – Koncessionsnämnden 26/3 1971, s. 3f. (SIAB angående utbyggnad av Värö bruk, etapp 2,
Tillståndsprövning i koncessionsnämnden för miljöskydd, Dnr Ä20/1971, RA).
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de föroreningsminskande åtgärderna.376 Vidare har vi till vissa delar möjlighet att fastslå, och i 
andra delar att föra ett sannolikhetsresonemang, kring under vilka villkor teknikvalen gjordes 
utifrån rapporten Skogsindustrins luftvårdsproblem (1969) samt utifrån delrapporterna från 
Skogsindustrins miljövårdsprojekt från 1970-talets första år. Dessa rapporter tecknar en mycket
heltäckande bild över den svenska skogsindustrins samlade kunskaper och pågående utveckling 
kring miljöteknik vid tiden för Värökonflikten, och speglar samtidigt samtidens dynamik
beträffande både miljöteknisk utveckling och branschintern organisering kring miljöforskning
och utvecklingsarbete. Värt att notera är att SIAB spelade en mycket aktiv roll i samman-
ställandet av dessa rapporter, inte minst genom bolagets tekniske direktör, Emil Haeger (Haeger 
var dessutom chef för IVL). Till vår hjälp i diskussionen kring under vilka villkor de luftföro-
reningsrelaterade teknikvalen gjordes finns dessutom korrespondens mellan Naturvårdsverket 
och andra i frågan, liksom dokument från ÅF:s arkiv. Till sist har Åke Saltin (platschef vid Värö 
vid tiden för anläggningens start), Kjell Bryngel (driftschef vid Värö vid tiden för starten) och 
Roland Löfblad (idag miljöchef för Södra, anställd vid IVL vid tiden för starten av Värö bruk)
bidragit med värdefull information genom intervjuer i april och maj 2005. 

De åtgärder som SIAB i koncessionsansökan uppgav sig ha för avsikt att vidta mot stoftut-
släppen, utgjordes av att låta rökgaserna från barkångpannan passera stoftavskiljare av multi-
cyklontyp (cyklonavskiljare) och av att låta rökgaserna från mesaugnen renas i en skrubber. 
Båda dessa åtgärder hade SIAB uppgivit sig villig att vidta redan under mötet inför länsstyrelsen
1964. Dels uppgavs elektrofilter med tre parallella kammare för rökgaserna från sodapannan 
utgöra en stoftreducerande åtgärd.377 Även elektrofilter hade SIAB meddelat sig vara villig att
vidta redan under mötet inför länsstyrelsen 1964, dock uppgavs då ännu inte med hur många
kammare. Då hade man också uppgivit sig ha för avsikt att installera grovstoftavskiljare, vilket 
man inte längre omnämnde som åtgärd i koncessionsansökan.378 I projekteringsrapporten för 
Värö bruk bekräftas att det handlade om en stoftavskiljare typ Bahco Multicyklon som installe-
rades på barkpannan, och att mesaugnsskrubbern utgjordes av en ”Peabody-skrubber”. Om 
skrubbern informeras att den skulle ”utnyttjas” endast för intern förbrukning inom kausticie-
ringen. I samma rapport upplyses om att elektrofiltret levererades av Svenska Fläktfabriken.379

Vad beträffar stoftavskiljaren på barkpannan och mesaugnsskrubbern menar Roland 
Löfblad att dessa måste betraktas som gängse teknik vid den här tiden.380 I rapporten 
Skogsindustriernas luftvårdsproblem från 1969 framgår också att stoftrening förekom i de flesta 
svenska sulfatcellulosafabriker vid förbränning av bark och vedavfall.381 Beträffande utsläppen 
från mesaugnen framhålls i rapporten att dessa blir mindre än 0.1 kg per ton massa med
skrubber. Dock anförs inget här om hur gängse tekniken var.382 Vi torde dock kunna utgå från 
att mesaugnsskrubbern utgjorde ett vanligt inslag i de fabriker som hade behov av det 
varmvatten som skrubbern producerade. SIAB hade dessutom erfarenheter från Mörrumfabriken 
av stoftavskiljare på barkpannan liksom av mesaugnsskrubber.383

376 Värö bruk Projekteringsrapport, del 1-2 (Värö bruks arkiv).
377 SIAB – Koncessionsnämnden 26/3 1971, s. 3f. (SIAB angående utbyggnad av Värö bruk, etapp 2, Till-
ståndsprövning i koncessionsnämnden för miljöskydd, Dnr Ä20/1971, RA).
378 Med elektrofilter med tre kammare torde grovstoftavskiljare ha blivit överflödiga.
379 Värö bruk Projekteringsrapport, del 1-2, s. 92ff. (Värö bruks arkiv).
380 Intervju med Roland Löfblad i Värö den 23 maj 2005.
381 Statens naturvårdsverk (1969), s. 93.
382 Statens naturvårdsverk (1969), s. 70.
383 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Mörrums kommun den 15 dec. 1960 (Be-
slut i Regeringsrätten, Socialdepartementet, den 1/3 1967, SR 977/65, Riksarkivet). De åtgärder mot luftförorening
som omnämns i detta protokoll är också de som ålades SIAB beträffande Mörrum i och med Regeringsrättens
beslut i ärendet.

231



Vad angår elektrofiltret med tre parallella kammare, hade SIAB erfarenheter även av 
elektrofilter från Mörrumfabriken. Där hade man dock bara en kammare.384 I rapporten Skogs-
industriernas luftvårdsproblem från 1969 framgår att samtliga svenska sodahusaggregat då var 
försedda med elektrofilter. Dock tyder inte rapporten på att någon fabrik skulle ha installerat ett 
filter med så många som tre parallella kammare.385 I slutrapporten för Skogsindustrins miljö-
vårdsprojekt från 1974, framgår emellertid att sulfatcellulosafabriker då i regel hade elektrofilter
med 2-3 kammare. Varför SIAB valde att redan i ansökan till koncessionsnämnden uppge sig ha
för avsikt att installera ett så stort filter (Roland Löfblad menar att det måste ha varit ”enormt”
mätt med den tidens mått),386 torde bero på att Regeringsrätten genom utslaget i hälsovårdsmålet
i maj 1969, sannolikt på rekommendation av Naturvårdsverket, satte en maxgräns på 250 mg
stoftmängd per kubikmeter i gaserna från fabriken. För att klara denna gräns, vilken med tidens 
mått mätt var mycket låg, behövdes ett så stort elektrofilter.387 Valet av elektrofilter hade också
driftsekonomiska bevekelsegrunder, påpekar Saltin, Bryngel och Löfblad, eftersom bruket
annars hade varit tvunget att gå ner i produktion när en kammare skulle stängas av för exem-
pelvis reparation. Alla tre tror att Värö var först i världen med ett så stort filter, vilket emellertid
Svenska Fläktfabriken inte synes ha haft problem att leverera.388 Installerandet av grovstoft-
avskiljare torde inte längre ha varit aktuellt med ett så pass effektivt elektrofilter.

De åtgärder som SIAB i koncessionsansökan uppgav sig ha för avsikt att vidta mot
luktutsläppen, utgjordes bl.a. av en gemensam luktledning för okondenserade gaser från kok-
ningsavdelningen, talloljekokeriet och indunstningsavdelningen, som skulle leda gaserna till en 
destruktionsugn. Härifrån skulle gaserna föras vidare till fabrikens 120 meter höga huvudskor-
sten, vilken skulle utformas och placeras under medverkan av meteorologisk expertis. De
luktande gaser som avgår från indunstningsavdelningens vakuumpumpar, uppgav sig SIAB ha 
för avsikt att absorbera genom det så kallade ”Delaryförfarandet”.389 Övriga åtgärder mot luktut-
släppen utgjordes bl.a. av uppsamling av gaser från sekundära luktkällor – dvs. avluftningsgaser
från basningskondensatkärl, lutcisterner, tvätteriets dumpningstank, skumtank och kvistsystem – 
i gemensam ledning till pannhusets luftintag, för att där utgöra en del av bark- och oljepan-
nornas primärluftförbrukning, varvid luktämnena förstörs genom förbränning. Ytterligare en 
åtgärd som SIAB uppgav med avseende på gaser från sekundära luktkällor, utgjordes av ett
sammanförande av ventilationsluften från tvätten (från filterkåporna) med den från blekeriet
(från filterkåpor och bakvattencisterner) i en blandningsskorsten.

Höjden på skorstenen och expertinslaget i samband med utformandet av denna hade 
omnämnts av SIAB redan i ansökan till hälsovårdsnämnden 1967. Genom korrespondens mellan
SIAB och Luftvårdsbyrån vid Naturvårdsverket framgår att bolaget också hade givit i uppdrag åt 
förste statsmeteorolog Björn Bringfelt (SMHI) under hösten 1969 att bl.a. ge rekommendationer
beträffande lämpliga skorstenshöjder.390 Av projekteringsrapporten för Värö bruk framgår sedan 

384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Mörrums kommun den 15 dec. 1960 (Be-
slut i Regeringsrätten, Socialdepartementet, den 1/3 1967, SR 977/65, Riksarkivet).
385 Statens naturvårdsverk (1969).
386 Intervju med Roland Löfblad i Värö den 23 maj 2005.
387 SSVL (1974), s. 54.
388 Intervju med Åke Saltin i Mölnlycke den 18 april 2005, samt intervju med Roland Löfblad och Kjell Bryngel i
Värö den 23 maj 2005.
389 Delaryförfarandet handlade om att låta svaglut fungera som tätnings- och kylvätska i indunstningsanläggningens
vakuumpumpar, varvid de sura svavelföreningarna antogs absorberas av svagluten (SIAB – Koncessionsnämnden
26/3 1971, s. 3f. (SIAB ang. utbyggnad av Värö bruk, etapp 2, Tillståndsprövning i koncessionsnämnden för miljö-
skydd, Dnr Ä20/1971, RA).
390 Emil Haeger – Lars Lindau, Luftvårdsbyrån (Naturvårdsverket) 20/10 1970 (Värö bruk 1, Dnr 6690-563-70, Na-
turvårdsverkets arkiv). 
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att huvudskorstenen projekterades för 120 meter.391  Mörrumfabrikens skorsten som stod färdig
1962, var 70 meter hög, varför skorstenshöjden vid Värö torde ha betraktats som relativt ansen-
lig.392

Destruktionsugnen hade omnämnts så tidigt som under mötet inför länsstyrelsen 1964, 
dock bara som ett alternativ tillsammans med svartlutsoxidation och klorering (de båda sist-
nämnda metoderna användes vid Mörrum). Den hade framhållits som en komplicerad teknik
med den ytterligare nackdel att kemikalierna inte återvanns, ehuru anläggningskostnaden upp-
gavs vara låg. Först i ansökan till hälsovårdsnämnden hade SIAB närmare uppgivit vilka åtgär-
der bolaget verkligen avsåg vidta mot de mest illaluktande gaserna (kokeri, talloljekokeri och 
indunstning), att det handlade om svartlutsoxidation och skrubbning med klorhaltigt vatten, var-
efter luktledningen skulle föras fram till skorstenen (Mörrumsförfarandet). Även om Statens 
luftvårdsnämnd i ett yttrande till hälsovårdsnämnden i maj 1967 anfört att de mest illaluktande 
gaserna torde kunna minskas ytterligare genom förbränning, ådömdes inte SIAB av hälsovårds-
nämnden vidta några andra luftvårdande åtgärder än de som bolaget själv uppgivit. Dock ålades 
SIAB att vidta åtgärderna i samråd med Naturvårdsverket. I projekterings-rapporten för Värö
bruk framgår i sin tur att SIAB i slutändan installerade en destruktionsugn levererad av A/S Bur-
meister & Wain´s Maskin- og Skibsbyggeri.393

Grundläggande kunskaper kring förbränningsförfarandet (av luktande gaser) fanns inom
branschen sedan långt tidigare (se vidare under 3.1). SIAB själv hade nämnt åtgärden redan 
1964 (under mötet inför länsstyrelsen). Dessutom omnämndes förbränningsmetoden i Luftvårds-
nämndens rapport från 1965 om Cellulosaindustrins luktproblem (att någon svensk fabrik skulle 
ha vidtagit metoden framgår dock inte här). Vidare informerade civilingenjör E. Foss vid ett 
föredrag under ÅF:s årliga sammankomst ”Ångdag” den 10/5 1966, om att ÅF varit anlitat av 
Uddeholms AB i syfte att lösa vissa detaljproblem vid en metod för eldning av illaluktande 
gaser som utvecklats vid Skoghallsverken. Foss berättade att metoden gick ut på att samla gaser 
från kokeri och indunstningsanläggning i en gasledning (försedd med både vattenskydd, flam-
skydd och sprängbeck) för förbränning i en ”Loddbyugn” ansluten till en ångpanna. Foss mena-
de att luktbesvären blivit betydligt mindre genom åtgärden, men påpekade att det också fanns 
andra åtgärder än förbränning att vidta mot illaluktande gaser. Han nämnde som exempel den 
metod som utvecklats av British Columbia Research Council och som nu användes vid Mör-
rums bruk, dvs. svartlutsoxidation respektive skrubbning av luktande gaser från koknings- och 
indunstningsanläggningarna med blekeribakvatten.394 När rapporten Skogsindustrins luftvårds-
problem sammanställdes tre år senare var det i sin tur just de tekniska lösningarna vid Mörrums 
bruk och Skoghallsverken som fick tjäna som luktämnesbehandlings-exempel. Vid sammanstäl-
landet av halvårsrapporten för Skogsindustrins miljövårdsprojekt ytterligare tre år senare, dvs.
under 1972, konstaterades i sin tur att det fanns fem fabriker som nyttjade anläggningar för lukt-
destruktion genom förbränning.395

Således fanns tekniken för destruktion av starkt luktande gaser genom förbränning 
tillgänglig vid tiden för projekteringen av Värö, liksom tekniken för luktdestruktion genom 
svartlutsoxidation och skrubbning med blekeribakvatten. Kunskapen kring sistnämnda teknik 
fanns t.o.m. tillgänglig inom själva Södrakoncernen (som tidigare förvärvat den från Nordame-

391 Värö bruk Projekteringsrapport, del 1-2, s. 168 (Värö bruks arkiv).
392 ”PM inför föredragning i Regeringsrätten”, s. 58 (Beslut givet i Regeringsrätten den 1/3 1967, SR 977/65, So-
cialdepartementet, RA).
393 Värö bruk Projekteringsrapport, del 1-2, s. 109 (Värö bruks arkiv).
394 Foss (1966), s. 5f. 
395 SSVL (1972).
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rika).396 De båda teknikerna hade dessutom blivit allmänt kända inom branschen genom bl.a. 
ovan nämnda föredrag av ingenjör Foss samt framförallt genom rapporten Skogsindustrins
luftvårdsproblem från 1969, till vilken SIABs tekniske direktör Emil Haeger bidragit. 

Orsaken till att SIAB valde den trots allt relativt nya397 och obeprövade398 förbrännings-
tekniken utöver svartlutsoxidationstekniken som man ju redan hade kunskap om inom bolaget, 
var nog inte minst det faktum att Naturvårdsverket rekommenderat förbränningstekniken i sitt 
remissvar till Regeringsrätten under våren 1969. Varken i Foss föredrag eller i rapporten Skogs-
industrins luftvårdsproblem, hade emellertid någon av teknikerna värderats högre än den andra. 
Inte heller Regeringsrätten hade ställt krav om specifik teknik i fråga om luktämneshanteringen i 
sitt utslag i maj 1969. Däremot framgår genom korrespondens mellan Lars Friberg vid
Hygieniska institutionen på Karolinska institutet och Naturvårdsverket, inför Naturvårdsverkets 
remissvar, hur åtminstone Friberg ansåg att luktbehandlingssystemet i Mörrum var otillräckligt
eftersom luktämnena därifrån hade ”en inte oväsentlig” styrka även efter klorskrubbern.399 Med
tanke på att förbränningstekniken är den idag förhärskande,400 kan man anta att det fanns flera
faktorer som redan i detta skede talade för förbränningsteknikens fördelar och som bidrog till att 
Naturvårdsverket valde att förespråka denna teknik i remissvaret till Regeringsrätten. Eftersom
SIAB redan genom hälsovårdsnämndens beslut 1967 ålagts samråda med naturvårdsverket i 
dessa frågor, torde i sin tur verkets rekommendation av förbränningstekniken ha haft en avgö-
rande betydelse för SIABs slutliga teknikval. Eller som Roland Löfblad uttrycker det: ”jag tror
att intresset lite grand försvann från myndigheterna när man åtog sig att förbränna luktäm-
nena.”401 När väl beslutet att välja förbränningstekniken var fattat av SIAB, torde Haegers 
inblandning i de båda projekten Skogsindustrins luftvårdsproblem och Skogsindustrins miljö-
vårdsprojekt, ha bidragit till att bolaget besatt mer kunskap kring tekniken och hade kontakt med
fler centrala aktörer i sammanhanget, än vad som annars hade varit fallet. Dessutom fanns ÅF på
plats på Värö som konsult, och ÅF hade tidigare biträtt Skoghallsverken vid utvecklandet av 
förbränningstekniken där (det var inte bara att installera en ugn, gaserna skulle dessutom ledas
dit utan att explodera). Här kan det vara värt att nämna att Åke Saltin inte ansåg att Haegers
inblandning i projekten nödvändigtvis innebar att han erhöll så mycket mer information och fler 
kontakter relaterade till branschens miljötekniska utveckling, än vad de gjorde som inte hade
varit direkt inblandade. Han menar att branschen var helt öppen i fråga om teknikutveckling vid 
den här tiden,402 och att ett viktigt forum för tekniskt utbyte mellan ”tekniker” utgjordes av 

396 Att svartlutsoxidationstekniken ursprungligen kom från Nordamerika antyds av civilingenjör Foss under dennes
föredrag på ”Ångdag” år 1966 (se ovan i huvudtext). Dessutom bekräftas detta av Roland Löfblad och Kjell
Bryngel vid intervju i Värö den 23 maj 2005.
397 Förbränningstekniken var visserligen känd redan under Örebrokonflikten (se avsnitt 3.1.2 och 3.1.3), men synes
till viss del ha fallit i ”glömska” under perioden däremellan (se också avsnitt 5.2.3).
398 Utöver det som redan nämnts kan tilläggas att förbränningstekniken omgärdades av explosionsproblem (SSVL, 
1974).
399 I övrigt framkommer i Fribergs yttrande bl.a. hur han vill betona att sambandet mellan verklig luktfrekvens och
befolkningens upplevelse av lukt inte är klarlagt och att det således finns svårigheter förknippade med att noggrant
beräkna luktimmissionen (Lars Friberg – Göran Persson, Naturvårdsverket, 19/3 1969, Värö bruk 1, Dnr; 6690-
563-70 och 5581-563-68, Naturvårdsverkets arkiv).
400 I början av 1980-talet började man frångå destruktionsugnsförfarandet för att i stället bränna i mesaugn p.g.a.
explosionsproblemen. Idag bränns i stället ofta de luktande gaserna i sodaugnen (Intervju med Roland Löfblad och
Kjell Bryngel i Värö den 23/5 2005).
401 Intervju med Roland Löfblad i Värö den 23/5 2005.
402 Enligt Saltin utgjordes den sista stora ”hemligheten” inom branschen av ”Husum och blekfrekvensen” (Intervju
med Åke Saltin i Mölnlycke den 18 april 2005). Mo & Domsjö AB utvecklade under 1960-talet en metod för
blekning av pappersmassa med syrgas. En första pilotanläggning stod klar i Husum 1970 (Carlberg och Scholander,
1989).
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sammankomsterna i SPCI:s regi. ”Branschen var inte större än att vi kände varandra väldigt 
väl”, berättar Saltin, och påpekar också att man pratade om både sulfit- och sulfatteknik under 
sammankomsterna.403 Han säger dock att det under 1960- och 1970-talen var massakvalitet, pro-
duktion och driftsresultat som utgjorde de primära frågorna, och att frågor kring miljövårds-
åtgärder var sekundära i dessa sammanhang.404

Vad beträffar Delaryförfarandet utgjorde det en åtgärd med mycket ”låg miljöhöjd” i 
sammanhanget. Det omnämns inte alls i varken projekteringsrapporten för Värö bruk eller i 
rapporten Skogsindustrins luftvårdsproblem från 1969. Enligt Kjell Bryngel vidtogs emellertid
ett förfarande med natriumlösningsbehandling av gaserna från vakuumsystemet i indunstningen, 
vilket man benämnde Delaryförfarandet. Roland Löfblad berättar att Delaryfabriken ägdes av
Södra vid den här tiden (den lades senare ner) och att den var känd för att experimentera med
tekniker för att hålla nere luktämnesavgången. Han minns det dock som att Delaryfabriken 
luktade värre än någon annan fabrik eftersom det man gjorde där snarare handlade om att flytta 
problemet från en källa till en annan än att angripa problemet som sådant.405

Åtgärder mot de sekundära luktkällorna hade omnämnts av SIAB redan på mötet inför 
länsstyrelsen 1964, samtidigt som de då också uppgivits vara de som var svårast att komma 
underfund med genom att de i allmänhet var utspädda i en stor mängd luft. SIAB hade då 
dessutom berättat att man antingen kunde blåsa luften från dessa luktkällor till pannorna eller 
klorera den, och att man hade klarat det senare i Mörrum utan skrymmande anordningar genom
att där sammanföra utsugningstrummor med överskottsklor och luktämnen. Under samman-
trädet 1964 hade det dock inte uppgivits vilka åtgärder som SIAB hade för avsikt att vidta mot
de sekundära luktkällorna i Värö. Först i ansökan till hälsovårdsnämnden uppgav SIAB sådana 
åtgärder, och då endast den beträffande ett sammanförande av ventilationsluften från tvätten
med den från blekeriet i en blandningsskorsten. I projekteringsrapporten för Värö bruk framgår i 
sin tur att man verkligen samlade upp luktande avluftningsgaser och att man ledde dem till 
luftintaget för olje- och barkpannorna för förbränning. Dock framgår här inte om venti-
lationsluften från tvätten verkligen sammanfördes med den från blekeriet i en blandnings-
skorsten. Det framgår inte heller vem som levererade/uppförde tekniken som krävdes för för-
bränning av de sekundära luktkällorna. 

Varför valde SIAB att vidta åtgärder för uppsamling och förbränning av gaser från 
sekundära luktkällor och under vilka villkor gick valet av dessa åtgärder till? SIAB hade redan
vid mitten av 60-talet påpekat att hanteringen av dessa gaser ofta var förknippade med stora
problem, och vid tiden för projekteringen av Värö synes också hanteringen av dessa gaser ha 
hört till ovanligheten inom sulfatmassaindustrin. De omnämns i väldigt liten mån i både rap-
porten Skogsindustrins luftvårdsproblem (1969) och i delrapporterna för Skogsindustrins miljö-
vårdsprojekt (1972-1974). De enda åtgärder som omnämns i dessa sammanhang är de som 
vidtagits i Mörrum, där utsugningstrummor med överskottsklor och luktämnen sammanfördes
(åtgärden framställs som utvecklad i Mörrum).406 Vidare informeras om att mätningar vidtagits
beträffande utsläpp till luft från ”diffusa källor”, såsom sedimentationsbassänger, upplag etc.407

Hanteringen av de sekundära luktkällorna omnämns inte heller i varken Naturvårdsverkets 
remissutlåtande till Regeringsrätten eller i Regeringsrättens utslag på våren 1969. Tekniken att 

403 Intervju med Åke Saltin i Mölnlycke den 18 april 2005.
404 Ibid.
405 Intervju med Roland Löfblad och Kjell Bryngel i Värö den 23/5 2005.
406 Statens naturvårdsverk (1969).
407 SSVL (1972, 1973b). Diffusa källor är dessutom inte riktigt detsamma som sekundära luktkällor. De tillhör dock
samma kategori av problem, svagare men mer svåruppsamlade luktande gaser än exempelvis dem från kokning och
indunstning.
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förbränna sekundära luktkällor synes således utgöra ett exempel på ett ”frivilligt” åtagande från 
SIABs sida. Ett uttalande av Kjell Bryngel stödjer detta antagande, där han framhåller det som
en intern policy inom SÖDRA att gå så långt som det var tekniskt möjligt i fråga om miljö-
vårdande åtgärder med tanke på anläggningens lokalisering och den hårda opinionen mot
anläggningen. ”Naturligtvis utan att det kostade för mycket pengar.”408

Tekniken för förbränning av gaserna från de sekundära luktkällorna synes således i högsta 
grad ha varit på utvecklingsstadiet då den vidtogs vid Värö. Roland Löfblad och Kjell Bryngel, 
som benämner tekniken svaggassystemet, berättar att det handlade om ett ventilationssystem
som samlade upp svaggaser som senare brändes i barkpannan. De tror att kombinationen
destruktionsugn för starkt luktande gaser och ett svaggassystem, var unikt för svenska för-
hållanden, men konstaterar också att tekniken inte fungerade särskilt väl. Företaget upplevde 
stora explosionsproblem med destruktionsugnen, och gjorde misstaget att dra svaggaserna till 
barkpannan; denna panna utgör en topplastpanna och är således inte direkt kopplad till 
processen och kontinuerligt i drift som sodapannan. Eftersom barkpannan inte alltid var i drift 
släpptes således antagligen svaggaserna ut genom blandningsskorstenen större delen av tiden, 
berättar Kjell Bryngel, eller i andra hand direkt ut ”över tak”.409 Dessutom tror inte Roland
Löfblad att man erhöll någon kemisk effekt av betydenhet i blandninsskorstenen, mellan
svavelföreningar och överskottet av klorgas från blekningen. Dock menar han att man antag-
ligen fick ett ganska stort flöde i den som kan ha bidragit till en ganska stor utspädningseffekt; 
”Volymen på skorstenen var gigantisk, antagligen ett par hundra tusen kubikmeter i timmen som
blåstes rätt upp.” Blandningsskorstenen utgjorde således ett komplement till svaggassystemet
och byggdes liksom svaggassystemet i luftvårdande syfte, sammanfattar Löfblad och Bryngel.410

Liksom i fråga om tekniken kring hanteringen av de starkt luktande gaserna kan vi anta att 
ÅF kunde bidra med viss kunskap även i fråga om hanteringen av gaserna från de sekundära 
luktkällorna. Ett PM sammanställt av ÅF i december 1972 med rubriken ”PM beträffande
luktbekämpning – åtgärder och resultat”, tyder på att ÅF i vart fall i detta skede var inblandad i 
driften av ledningen för avluftningsgaserna från de sekundära luktkällorna.411

Även sodapannan uppger SIAB i ansökan till koncessionsnämnden ha för avsikt att 
utforma och dimensionera med beaktande av högt ställda krav ur luftvårdssynpunkt, samt förse
med instrumentering (bl.a. med mätare för svavelväte och svaveldioxid) i syfte att underlätta 
gynnsam drift ur emissionsaspekt. Redan under mötet inför länsstyrelsen 1964 hade SIAB upp-
givit att man avsåg utforma sodapannan med lämplig dimensionering så att där kunde erhållas 
en zon med hög temperatur och luftöverskott där luktämnen kunde brinna upp. Likaså framhölls
i Luftvårdsnämndens rapport om Cellulosaindustrins luktproblem (1965), hur bl.a. sodapannans 
driftsbetingelser påverkade luktämnesbildningen. I ansökan till hälsovårdsnämnden anför SIAB 
dessutom hur man avser förse pannan med en speciell instrumentering, bl.a. instrument för mät-
ning av svavelväte så fort sådana instrument fanns kommersiellt tillgängliga. I projekterings-
rapporten för Värö bruk framgår att sodapannan levererades av Götaverkens Ångtekniska AB. 
Här redogörs också mycket ingående för bl.a. lufttillfösel, luttillförsel, mattarvattentillfösel, rök-
gasföring, lutförvärmning etc.412

Åke Saltin berättar att man investerade 25 miljoner kronor bara i sodapannan (500 miljo-
ner kronor för hela anläggningen) och att det var den största sodapannan i världen med den

408 Intervju med Roland Löfblad och Kjell Bryngel i Värö den 23 maj 2005.
409 Roland Löfblad berättar att man på Värö bruk idag bränner både svag- och starkgaser i sodaugnen (Intervju med
Roland Löfblad och Kjell Bryngel i Värö den 23 maj 2005).
410 Intervju med Roland Löfblad och Kjell Bryngel i Värö den 23 maj 2005.
411 Ångpanneföreningen (1972).
412 Värö bruk Projekteringsrapport, del 1-2, s. 92ff. (Värö bruks arkiv).
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”bästa tekniken” som fanns. Exempelvis hade pannan ”betydligt mer” instrumentering än som 
var vanligt, detta för att den skulle kunna köras på ”rätt sätt” och också för att företaget skulle 
veta att den fungerade ”rätt”. Enligt Saltin utvecklade bolaget instrumenteringen tillsammans
med Götaverken, vars sodapanna för övrigt var långt ifrån billigast. ”Vi hade kunnat köpa en
från Tampella till avsevärt lägre kostnad.”413 Genom att köpa pannan från Götaverken visste vi 
emellertid att vi köpte den bästa pannan på marknaden, fortsätter Saltin. Dessutom tror han att 
Götaverken hade bäst kunskap i fråga om luftinsläpp i sodapannor ur luktreducerande syfte. ”Vi 
utformade pannan mycket omsorgsfullt för att reducera lukten.”414 Saltin berättar att det var just 
i fråga om lufttillförseln, och förstås storleken, som det fanns en skillnad mellan Väröpannan
och andras sodapannor. Utöver lukten spelade smältakvalitén en stor betydelse i valet av soda-
panna, fortsätter Saltin som förklarar att man med en bra panna, utöver lite luktämnen, även 
erhåller en smälta med lite sulfat, vilket i sin tur inverkar på mängden ”dödmassa” som bildas 
vid lutframställningen.415 Även Kjell Bryngel minns att det pratades mycket om förbrän-
ningsteknik när sodapannan projekterades, hur mycket primärluft man skulle ha, var lutspru-
torna skulle sitta etc. Väröpannan blev betydligt mer instrumenterad än exempelvis Mörrum-
pannan och såg till slut ut som ett ”piggsvin” till följd av alla instrument, fortsätter Bryngel, som 
för övrigt vill minnas att det också pågick försök inom detta område på en annan fabrik i landet.

Det torde ha handlat om försök vid antingen Iggesunds bruk AB, Skoghallsverken eller 
Gruvöns bruk som Bryngel minns. Genom protokoll från sammanträde med VD:s (SÖDRAs) 
chefsgrupp i april 1968, vet vi nämligen att Södras ”tekniska avdelning” aktivt deltagit i 
undersökningar vid Iggesund Bruk AB, om möjligheterna att modifiera sodapannor och dessas
driftsförhållanden för att nå så låg emission av luktämnen som möjligt.416 I rapporten 
Skogsindustrins luftvårdsproblem (1969) konstateras vidare att sodapannans driftsbetingelser 
under senare år åtnjutit ökad uppmärksamhet ur svavelväteemissionsaspekt, och att mätningar
utförts på sodapanna vid Skoghallsverken med ”tape recorder” under tre femdagarsperioder.
Den utgående rökgasens halt av svavelväte hade genom mätningarna visat sig påverkas av bl.a. 
lutens egenskaper (torrhalt etc.) och hur luten tillfördes/fördelades i pannan samt av lufttryck
i/lufttillförsel till sodapannan. Det fastslås vidare i rapporten att pannornas livslängd på omkring
20 år möjliggör förbättringar först efter hand samt att det hade varit bra om tillverkarna i större
utsträckning kunnat erbjuda kompletta leveranser med både panna och instrument för prov-
tagning och mätning. Maskinleverantörerna uppges å sin sida ha ansett att de lämpligaste drifts-
formerna ännu inte var tillräckligt kända för att garantier rörande emissioner skulle kunna 
lämnas.417 Genom rapporter från Skogsindustrins miljövårdsprojekt från 1970-talets första år 
framgår i sin tur hur det framförallt var studier kring datorstyrning av sodapannor och kring
primäremissionen i sodapannans eldrum som legat i fokus för hela delprojektet om skogs-
industrins luftvårdsproblem.418 Dessa studier uppges ha genomförts vid Gruvöns bruk AB. 
Genom datorstyrningsstudien hade behovet av både lutspruta och luftportar med steglös regle-
ring av lut- respektive luftflöde framgått, vilka Götaverken uppges ha utfört avsedda att fylla 

413 Intervju med Åke Saltin i Mölnlycke den 18 april 2005.
414 Ibid.
415 Ibid.
416 Sammanträde den 4/4 1968, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från möten med verkställande
direktörens chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
417 Statens naturvårdsverk (1969), s. 97ff.
418 Utöver datorstyrnings- och primäremissionsstudierna uppgavs även ett antal sodapannor ha utrustats med regi-
strerande instrument för svavelväte och svaveldioxid i ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket och SCPF,
dock i SSVL:s försorg, i syfte att få underlag för upprättande av emissionsriktvärden samt för att få erfarenheter på
instrumentsidan (SSVL, 1973b).
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dessa krav. I båda dessa projekt, Skogsindustrins luftvårdsproblem och Skogsindustrins miljö-
vårdsprojekt fanns utöver SIAB (Haeger), alla de aktörer representerade som besatt den mest
centrala kunskapen på det miljötekniska området för sulfatmassaindustrin.419 Inte minst den 
kunskapsutveckling som pågick inom båda projekten kring driften och utformningen av 
sodapannan med hänsyn till bl.a. svavelväteemission torde ha kommit SIAB till del. Var kanske
rent utav SIAB delaktig i kunskapsutvecklingen genom att de steglösa lutsprutor och luftportar 
som Götaverken uppges ha utfört (se ovan), utfördes av Götaverken i samband med uppförandet 
av sodapannan i Värö? Saltins berättelse kring sodapannan stärker ett sådant antagande. 

Denna kunskapsutveckling kring sodapannans utformning och driftsbetingelser ur lukt-
ämnesaspekt bidrog till att speciellt hårda krav ställdes på SIAB på dessa områden genom både 
Naturvårdsverkets rekommendationer och Regeringsrättens beslut beträffande maxgränser av 
stoft- och svavelväteutsläpp från anläggningen, men också till viss del beträffande svaveldioxid.
Naturvårdsverket lade speciellt mycket vikt kring denna utveckling i remissvaret till
Regeringsrätten i april 1969. Man informerade då bl.a. om mätningar som gjorts av svavel-
väteutsläpp från sodapanna (sannolikt vid Skoghallsverken), och påpekade att Värö borde kunna 
utveckla driftsrutiner kring Mörrums nya sodapanna (Mörrum byggde ut 1969), så att utsläppen 
kunde bli än lägre från Väröpannan. Naturvårdsverket föreslog att maxgränsen i fråga om
svavelväte skulle fastställas till 10 mg/Nm3, vilket motsvarade de låga nivåer man uppnått vid 
ovan nämnda försök. Vidare påpekade Naturvårdsverket att det inte bara borde fastslås en 
emissionsgräns för utsläpp från sodapannan i Värö vid ”normal drift” eftersom ”onormala
driftsförhållanden” var ”normalt förekommande” inom alla industrityper.420 Som bekant följde 
Regeringsrätten Naturvårdsverkets rekommendationer beträffande maxgränser av stoft- respek-
tive svavelväteutsläpp (250 mg respektive 10 mg/Nm3). Således speglas mycket väl i de villkor
som SIAB ställdes inför vid valet av sodapanna, både hur teknikvalet mer handlade om att 
tillämpa kunskap än att välja färdig teknik, samt hur branschens kunskap inverkade på teknik-
valet, inte minst den branschgemensamma kunskapsutvecklingen kring sodapannans driftsbe-
tingelser. Denna kunskapsutveckling var i högsta grad pågående när SIAB valde sodapanna, 
varför SIAB mer bidrog till densamma i samband med valet och installerandet av sodapanna än
valde en färdig teknik. SIAB kunde dra nytta av de tekniska kunskaper som byggts upp vid 
andra bruk – inte minst indirekt via information från de branschövergripande projekten – men
bidrog också till att stimulera det tekniska lärandet i industrin. 

Innan vi lämnar analysen av de luftvårdande åtgärderna vid Värö bruk kan vi konstatera 
att det hade framhållits av bl.a. Naturvårdsverket att en kontinuerlig kokning till skillnad från en
satsvis medgav en lättare och mer sluten uppsamling av luktämnen, och sannolikt även en lägre 
luktämnesbildning. Några krav ställdes dock inte på SIAB av varken Naturvårdsverket eller
Regeringsrätten ifråga om vilken sorts kokare som skulle användas i processen. SIAB valde i 
slutändan att installera ett satsvis kokeri (batchkokeri). Kjell Bryngel menar att valet av ett 
batchkokeri torde kunna förklaras av att man hade erfarenheter av denna teknik från fabriken i 
Mörrum samt av att man planerade att anlägga en plywoodfabrik i anslutning till massafabriken;
och torkat plywoodspill och ”sånt där” klarar en kontinuerlig kokare inte av.421 SIAB uppger i 
ansökan till koncessionsnämnden även ha för avsikt att vidta åtgärder mot emissioner i form av 
buller från anläggningen. Bland många exempel uppger man sig exempelvis ha för avsikt att 
förse de omlastningsställen för ved som är placerade utomhus, liksom samtliga blåsmaskiner för

419 Statens naturvårdsverk (1969) och SSVL (1973b).
420 Naturvårdsverket – Regeringsrätten 28/4 1969, s. 6f. (Väröbacka III, Regeringsrätten, Socialdepartementet, Dnr
SR 3693/67, RA).
421 Intervju med Roland Löfblad och Kjell Bryngel i Värö den 23 maj 2005.
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transport av flis, med ljuddämpare.422 Redan i ansökan till hälsovårdsnämnden 1967 hade SIAB
omnämnt bulleraspekten, men då egentligen endast konstaterat att bullret från en sulfatfabrik 
huvudsakligen kommer från anläggningen för vedbehandling samt hade man menat att ”till-
räckligt effektiva åtgärder […] [skall] vidtas för att förhindra att detta buller förorsakar sanitär
olägenhet.”423 Att SIAB är mycket mer ingående i koncessionsansökan än i tidigare samman-
hang, vad beträffar beskrivningen över vilka åtgärder man avser vidta mot bullret, speglar inte 
minst Miljöskyddslagens ikraftträdande, eftersom denna i större omfattning än äldre lagstiftning
reglerade bullerproblemet.

4.4 Vattenföroreningsfrågan i Värökonflikten
Till skillnad från luft-/luktfrågan avhandlades avloppsvattenfrågan endast i vattenmålet enligt
vattenlagen, det mål som utgjorde den centrala tillståndsprövningen i Värökonflikten. Utöver att 
det pågick under fler år än hälsovårdsmålet och hade många fler klagande inblandade, utgjorde 
det den viktigaste tillståndsprövningen av de två genom att vattenmål hade företräde framför
hälsovårdsmål enligt vattenlagen. Vidare kan vi konstatera att det i vattenmålet till skillnad från 
i hälsovårdsmålet växte fram en vetenskaplig kontrovers beträffande avloppsvattnets spridning i 
recipienten, en kontrovers vilken skulle komma att inverka på Värökonflikten i stort, inte minst
på de klagandes agerande och argumenterande i konflikten. 

4.4.1 Konflikten tar form (1964/1965)

Informationsmöte inför länsstyrelsen om SIAB:s avsikter på Väröhalvön 
På mötet på länsstyrelsen 1964 behandlades den tekniska aspekten av avloppsvattenutsläppet 
mer ingående av SIAB än den beträffande de luftburna utsläppen, trots att opinionen under 
mötet uttryckte mer oro beträffande dessa utsläpp. Att SIAB i högre grad redogjorde för han-
teringen av avloppsvattenutsläppen berodde i första hand på att de var dessa utsläpp till skillnad 
från de luftburna, som reglerades genom vattenlagen och vilken föranledde själva mötet.

Advokat Waldenström anför hur det säkerligen skulle tynga framställningen ”att punkt för 
punkt” ange de reningsåtgärder som bolaget avser installera, vilka för övrigt är desamma som de 
som installerats i Mönsterås och i Mörrum, och vilka tillfört Södra skogsägarna erkännandet att 
vara föredömliga inom vattenvårdens område.424 Waldenström citerar därpå vattendomstolens
utlåtande i samband med tillståndsprövningen av Mörrums bruk (invigdes 1962): 

SIAB:s ansökan [...] går långt både i fråga om anordnandet av själva tillverkningsprocessen 
på sådant sätt, att uppkomsten av skadliga avfallsämnen motverkas, och beträffande åtgär-
der, som tjäna till rening eller oskadliggörandet på annat sätt av de avfallsprodukter, som 
likväl måste gå till utsläpp. [...] Resultatet får betecknas som principiellt tillfredsställande.425

SIABs tekniske direktör, Emil Haeger, ger trots allt en ingående redogörelse för reningsåtgär-
derna senare under mötet, eventuellt som en reaktion på den kritik som blossar upp under mötet

422 Dessutom avsåg SIAB att såsom bullerminskande åtgärder bl.a. bygga in barknings- och huggutrustning i betong
och ljudabsorberande material, bygga in ventilationsfläktar på massafabrikens tak med ljudabsorberande material
samt förse utsläpp för friblåsningsånga från sodapanna och övriga ångpannor med ljuddämpare (SIAB – Kon-
cessionsnämnden 26/3 1971, s. 3f. (SIAB angående utbyggnad av Värö bruk, etapp 2, tillståndsprövning enligt
miljöskyddslagen i Koncessionsnämnden, Dnr Ä20/1971, RA).
423 SIABs ansökan till hälsovårdsnämnden i Värö, i; ”Regeringsrättens PM till föredragning” (Väröbacka III, Rege-
ringsrätten, Socialdepartementet, Dnr SR 3693/67, RA).
424 Bilaga 26, s. 18, till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
425 Ibid.
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efter advokat Waldenströms och direktör Gösta Edströms långa allmänna beskrivning av Vis-
kanprojektet, över dess lokaliseringsförutsättningar etc. I sin redogörelse refererar Haeger ge-
nomgående till erfarenheter från Mörrums bruk (SIAB anför mötet igenom att Viskanprojektet i 
huvudsak kommer att vara en ”parallell” till Mörrumfabriken på reningsområdet).426 Han 
berättar att man där nått ”betydande fördelar” med hjälp av en långt gående uppdelning av 
avloppssystemet, så att varje typ av avloppsvatten kan få sin särskilda behandling. Genom en 
sådan uppdelning av avloppsvattnet har dessutom driftssäkerheten blivit bättre, fortsätter Hae-
ger, och förklarar hur man bl.a. inte längre behöver använda så stor och besvärande apparatur 
för reningen. Ännu en anledning till uppdelningen av avloppsvattnet menar Haeger har varit att 
på så sätt söka hitta lösningar på luktproblemen.

Haeger berättar att avloppssystemet i Mörrum utgörs av sju skilda avloppssystem, varav 
tre har direkt anknytning till fabrikationsprocessen;427 det allmänna avloppet;428 det sura avlop-
pet;429 och det fiberhaltiga avloppet.430 Haeger berättar om det fiberhaltiga avloppsvattnet att det 
förs genom en särskild anordning för fiberåtervinning innan det blandas tillsammans med annat 
avloppsvatten i en stor sedimenteringsbassäng där massa tas till vara i syfte att minska på mäng-
den sediment i den stora sedimenteringsbassängen. Den stora sedimenteringsbassängen utgör en 
garanti för att koncentrerade föroreningar inte kommer ut i havet genom olyckshändelser eller
felmanövreringar, och den möjliggör den en god driftskontroll av fabriken genom att man där 
kan se vad som släppts ut från dess olika delar. Avloppsvattnet som pumpas från Mörrum-
fabriken i tub ut till havs innehåller således en låg halt av fiberfragment och diverse ”smuts”
som inte sedimenterats i bassängen, organisk substans i lösning, samt sulfider och hartssyror i 
mycket låg koncentration, fortsätter Haeger och menar att allt blir så starkt utspätt vid utsläppet 
att det blir ”totalt ofarlig[t] för fisk och andra organismer.”431 Speciellt utsläppen av sulfider i 
avloppsvattnet är enligt Haeger extra lågt från Mörrum jämfört med många andra sulfatfabriker, 
genom att man i Mörrum gått långt i fråga om luktbekämpningen.

Advokat Waldenström säger därpå några ord om avloppsvattnet från Väröfabrikens 
vattenreningsverk, bl.a. att flocken från den kemiska reningen av råvattnet avses pumpas direkt 
till tuben. Detta innebär enligt Waldenström inte ”någon ökning av föroreningen i havet utan 
endast att man flyttar den punkt där föroreningen släpps ut från Klosterfjorden till bottenvattnet 
utanför Södra Horta”432. En viss professor Grooth från Borås stad invänder mot detta påstående 
och menar att det alls inte bara handlar om en transport av föroreningar när man överfört dem i 
olöslig form.433

Efter att SIAB redogjort för Mörrumfabrikens avloppssystem redovisar den vid SIAB
anställde ingenjör Gullström kort för den planerade avloppstuben från Väröfabriken, att den 
förväntas bli ca 4 km lång med en diameter på 1.2-1.3 meter och med en utloppssträcka (med

426 Bilaga 26, s. 18, till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
427 De fyra övriga utgörs sanitärt avlopp, avlopp för ytvatten, avlopp för aska, och avlopp för grönlutslam.
428 Bakvatten från bl.a. tvätt och silning, med i allmänhet låg fiberhalt samt med innehåll av lösta organiska före-
ningar, huvudsakligen natriumföreningar av lignin och hartssyror i låg koncentration (Bilaga 26, s. 34, till SIAB –
VD 11/11 1964, Aktbilaga 1, A89/1964).
429 Klorhaltigt bakvatten från blekeriet och smutsiga kondensat med sulfider (tanken är att dessa skall förstöras då
de kommer i kontakt med det klorhaltiga bakvattnet) (Bilaga 26, s. 34, till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1, 
A89/1964).
430 Vatten som gått genom bottenventiler i apparater och kar som normalt står stängda, och vatten från bl.a. golv-
brunnar inom sådana avdelningar där det finns risk för att massa kan komma ut på golven (Bilaga 26, s. 34, till
SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1, A89/1964).
431 Bilaga 26, s. 34, till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
432 Bilaga 26, s. 14, till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
433 Bilaga 26, s. 42, till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).

240



jämnt fördelade munstycken) på ca 500 meter för jämn utspädning. Därpå berättar den av SIAB 
engagerade professorn i oceanografi vid Göteborgs universitet (1956-1972), Börje Kullenberg, 
om hur de aktuella strömförhållandena i Kattegatt kan komma att bidra till större koncentration
av avloppsvattnet i språngskiktet än utanför Mörrum på grund av Kattegatts starka skiktning, i 
sin tur en följd av den lätta baltiska strömmens nordgående glidning från Östersjön såsom yt-
ström på Kattegatts salta vatten.434 Utsläppen från Väröfabriken torde enligt Kullenberg till följd
av den starka skiktningen inte kunna hota badvattnet. Frågan om det hotar fiskevattnet eller inte
menar han emellertid borde undersökas vidare.435 Professor Grooth från Borås säger i sin tur om
detta att ”pionjären på området”, Hilding Bergström, ”i en skrift från 1953” menat att diffu-
sörsvattnets hartsföreningar kan avsätta sig vid stränderna som ”mörka klibbiga massor” till 
skada för bottenvegetation och fiske, samt till förfång för badande. På detta svarar Haeger att 
man avser använda filtertvätt i stället för diffussörer, vilka visat sig medföra att mer harts
stannar i massan och mindre i bakvattnet, liksom avsättningsbassänger (ovanligare inom massa-
industrin vid tiden för Bergströms uttalande), där den del av hartset som har stark benägenhet att 
bilda skum flyter upp till ytan och i viss utsträckning kan fångas där.436

SIABs ansökan till VD med utlåtande av bl.a. oceanografiprofessor Börje Kullenberg 
I den ansökan som SIAB skickar till VD nio månader efter mötet i Varberg, har beskrivningen 
över hanteringen av de olika avloppsvattnen specificerats. I det allmänna avloppet inbegrips nu 
utöver bakvatten från bl.a. tvätt och silning, även vatten härstammande från massans behandling 
i torkmaskinsavdelningarna. Dessutom beskrivs nu hur bakvattnet från den kontinuerliga tvätt-
ningen437 kommer att föras direkt till indunstningsavdelningen och hur det vatten som avskiljs
vid silningen438 i stor utsträckning kommer att återanvändas för utspädningen av den massa som
kommer till silningen. Vad angår beskrivningen över det sura avloppet (klorhaltigt bakvatten
och smutsiga kondensat) handlar den framförallt om hanteringen av de tre olika sorters för-
orenade kondensat som uppstår vid sulfatmassatillverkning: kokerikondensatet, med starkast 
koncentration av giftiga föreningar (bl.a. metanol, svavelväte, merkaptan, metylsulfider, ammo-
niak och terpentin), uppstår genom att gaser och ångor avdras från kokarens topp och leds till 
kylare; blåskondensatet (samma föreningar som kokerikondensatet, fast i lägre koncentration), 
uppstår genom att ångorna som frigörs vid tömningen av kokaren genom en ventil i botten och
avleds till en särskild kylare (som också bereder varmvatten); lutkondensatet uppstår i sin tur 
genom nedkylning av ångorna från indunstningen av svartlut i de seriekopplade indunstnings-
apparaterna. Det beskrivs vidare i ansökan hur de tre kondensaten avses pumpas till en 
gemensam behållare för att i första hand användas vid tvättning av massan och i andra hand 
rinna av i det särskilt inrättade sura avloppet för reaktion med klorhaltigt bakvatten från bleke-
riet. Det sura avloppsvattnet avses ur luftvårdssynpunkt ledas förbi sedimenteringsanläggningen, 

434 Kullenberg var fysiker och havsforskare (Nationalencyklopedin) och engagerades av SIAB i flera andra 
tillståndsprövningar utöver Värömålet (Intervju med Åke Saltin i Mölnlycke den 18 april 2005).
435 Bilaga 26, s. 35ff., till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
436 Ibid.
437 Haeger informerar att det vid ”moderna anläggningar av den storlek det här gäller” endast är kontinuerlig
tvättning som kommer till användning, vilken innebär att massan efter kokning leds till två eller flera stycken
seriekopplade tvättfilter (stora roterande siltrummor), på vilkas silduksklädda cylindriska del massa uppfångas
såsom ett tunt skikt (samtidigt som svartluten avleds genom trummornas inre), varpå det tunna massaskiktet tvättas
med varmvatten i syfte att avlägsna svartlutsresterna (Bilaga 20, s. 4ff., till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1,
A89/1964).
438 Haeger informerar beträffande silningen att där befrias massan från kvistar och annat som inte lösts upp vid kok-
ningen, samt går den till så att massan späds med stora mängder vatten varpå den tunna suspensionen får passera
silapparater försedda med silplåtar med fina håll. Den rensilade massasuspensionen befrias därpå från vatten på
urvattnare (Bilaga 20, s. 5, till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1, A89/1964).
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direkt till avloppstuben. I samband med beskrivningen över det sura avloppet berättas också att 
blekeribakvattnet utöver att tillföras det sura avloppet, kommer att återanvändas av drifts-
ekonomiska skäl för tvättning av massan mellan blektornen samt avledas till barktrummor, flott-
ningsrännor och huvudavlopp.439 Vad angår det avloppsvatten som under sammanträdet inför 
länsstyrelsen omnämnts det fiberhaltiga avloppet faller detta i ansökan under benämningen
övriga avloppsvatten. Det berättas återigen att detta avses behandlas i en särskild anordning för
fiberåtervinning, en så kallad fiberslamförtjockare, innan det blandas med annat avloppsvatten i 
sedimenteringsanläggningen. I ansökan lämnas också närmare uppgifter kring fiberslam-
förtjockarens dimensionering samt berättas att den massa som sedimenteras skall återanvändas i 
fabrikationen.440

Även de övriga avloppsvattnen specificeras i ansökan; bl.a. berättas att det sanitära avlop-
pet skall behandlas låggradigt genom slamavskiljning (slammet rötas och torkas eller förs till 
tipp) innan det förs till avloppstuben; att grönlutslammet, liksom klor- och kondensatvattnet, bör 
ledas förbi sedimenteringsbassängen i syfte att förhindra att sulfider avgår i form av svavelväte;
samt att barkslamvattnet (avloppsvattnet från barktrumma och flottningsrännor) skall silas i en 
särskild silningsanläggning innan det sammanförs med övrigt avloppsvatten i sedimenterings-
anläggningen.441

Till ansökan är flera PM bilagda, bl.a. ett från Skogsindustriernas Vattenlaboratorium om
de vattenburna utsläppen från sulfatfabriker i allmänhet. Här föreslås flertalet av de åtgärder mot
vattenförorening som SIAB omnämner i ansökan, såsom: (a) svartlutsoxidation; (b) samman-
förandet av blekeribakvatten och kondensat i särskilt avlopp i syfte att reducera kondensatens
giftverkan, samt ledandet av detta vatten förbi sedimenteringsbassängen ur luftvårdshändyn; (s) 
kontinuerlig mätning av kondensatens ledningsförmåga (SIAB uppger sig åtminstone ha för 
avsikt att mäta indunstningskondensatets ledningsförmåga kontinuerligt) i syfte att kontrollera 
läckage av svartlut; (d) ledandet av avloppsvattnet från nyanläggningar vid kusten, med tub 
några kilometer från stranden; samt (e) ledandet av fiberhaltigt avloppsvatten och grönlutslam,
genom sedimenteringsbassäng (SIAB uppger sig dock ha för avsikt att leda grönlutslammet
förbi sedimenteringsbassängen). 442

Ett PM från VBB är också bifogat ansökan och beskriver mer ingående de anläggningar 
som fordras för avledandet och behandlingen av avloppsvattnen, framförallt sedimenterings-
bassängernas och fiberslamförtjockarens utformning liksom avloppstubens sträckning och ut-
formning.443 Tubens sträckning och utformning har skett i samråd med professor Kullenberg
vars Yttrande rörande inlagring och utspädning av avloppsvatten från sulfatfabrik i Värö vid 
utsläpp i havet utanför Klosterfjorden (1964) finns bilagt ansökan (bilaga 25).444

439 SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1, s. 33f. (A89/1964).
440 SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1, s. 35f. (A89/1964).
441 SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1, s. 29f. (A89/1964).
442 Bilaga 23 till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
443 Exempelvis beskrivs hur varje sedimenteringsbassäng avses få en yta om ca 1300 m2 och anläggas på sådan nivå
att avloppsvattnen kan överföras dit med självfall från fabriken och därefter, via en pumpstation, till tuben. Vidare
att bassängerna skall förses med skrapor i syfte att föra bl.a. hartssyra och flytslam till en dekanteringsränna, samt
med en efterföljande slambehandling. Vidare berättas att det skall byggas tre bassänger med ytor om knappt 200 m2

i fiberslamförtjockaranläggningen och en avloppstubledning av stål med en diameter på ca 1,5 meter och en längd
på ca 5 500 meter (varav ca 5 000 meter läggs i hav). På tuben skall finnas ca 175 horisontellt eller svagt nedåtlu-
tande utsläppsöppningar fördelade på en sträcka om 1 000 meter, varannan åt höger och varannan åt vänster, så att
en svagt neråtlutande utströmningsbana erhålles. Tubens ungefärliga sträckning redovisas på en bifogad karta där
tuben synes mynna strax söder om S. Stora Berg (Bilaga 24 till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1, A89/1964).
444 SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1, s. 42 (A89/1964).
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Kullenberg konstaterar i sitt yttrande att Kattegatt präglas av en ”sällsynt” stark och stabil
salthaltsskiktning samt av starka strömmar.445 Detta präglar även det tänkta utsläppsområdet,
även om det i undantagsfall observerats homogena ytskikt ned till 15 meters djup i området,
varpå täthetsskiktningen därigenom starkt försvagas.446 Vad beträffar strömmar i det tilltänkta
utsläppsområdet uppger Kullenberg att mätningar visat på en övervägande nordgående ström, i 
huvudsak parallell med kustens huvudriktning.447 Han anför att man med hjälp av den s.k. G. 
Abrahams formel kan beräkna att avloppsvattnet från tuben kommer att inlagras 2-4 meter över 
utsläppsöppningarna (på tuben) i nära 90 % av observerade situationer, och han konstaterar att 
ett avloppsvatten som inlagras så kommer att stanna länge i språngskiktet och inte nå havsytan i 
påvisbar koncentration. Det kan dock inte uteslutas, fortsätter Kullenberg, att det, om än i 
sällsynta fall:448

kan inträffa sådana situationer att avloppsvattnet stiger ända upp till ytan, även om ingen
sådan situation ännu observerats.449

En inlagring av avloppsvattnet i ytskiktet förutsätter att ytskiktet är homogent ända ner till 15 
meters djup, fortsätter Kullenberg, vilket i sin tur förutsätter en stark nordgående ström där 
avloppsvattnets utspädning genom strömmen i sådana lägen kan beräknas vara 1 000-faldig nära
utsläppsområdet, varpå utspädningen växer ytterligare med avståndet från utsläppsområdet. Om 
avloppsvattnet når kusten skulle det således ske norr om utsläppsplatsen i en icke påvisbar 
koncentration.450

De klagandes problemdefinitioner och argument 
Avloppsvattenutsläppet är tillsammans med luktfrågan ett av de allvarligaste problem, som
sammanhänger med tillskapandet av en cellulosafabrik. Olägenheterna är också betydligt
mera svårbedömbara än vad gäller lukten. Vattenföroreningar uppträder i allmänhet på ett 
smygande sätt och ger sig först så småningom mera uppenbart tillkänna.451

Detta anför advokat Grundberg i en skrivelse till VD 1965, i vilken han också framhåller
den ”synnerligen stora” betydelsen av att ledningen dras ut på vatten av minst 20 meters djup 
och inte bara till 17-18 meters djup. Han påpekar att SIAB angett motstridiga uppgifter om just 
avloppstubens mynningsdjup (på mötet, i ansökan, på bifogad textplansch etc.) och efterfrågar 
en närmare förklaring.452 Grundberg yrkar också att SIAB om nu anläggningen byggs, använder 
en modifierad sulfitmetod i syfte att förbättra avloppsvattnets beskaffenhet, och radar upp flera 
argument för detta. Bland annat hänvisar han till en dom i Söderbygdens VD av den 9 januari 
1960 angående driften vid ett pappersbruk i Nymölla, där det uppgivits att magnesiumbisulfit-
metoden inte ger upphov till avloppsvatten med giftämnen på grund av en långt driven kemi-
kalieåtervinning. Grundberg återger också långa stycken av yttranden från SIABs sakkunnige i 
Nymöllamålet, Civilingenjör Jan Rennerfeldt vid Skogsindustriernas Vattenlaboratorium, och av 
Vatteninspektionen och VD i samma mål, i samband med att han argumenterar för magne-

445 Bilaga 23, s. 1, till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
446 Bilaga 23, s. 7ff., till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
447 Bilaga 23, s. 10ff. till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
448 Bilaga 23, s. 14ff., till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
449 Bilaga 23, s. 20, till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
450 Bilaga 23, s. 18ff., till SIAB – VD 11/11 1964, Aktbilaga 1 (A89/1964).
451 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 904 (A89/1964).
452 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 868 (A89/1964).
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siumbisulfitmetoden. VD i Nymöllamålet har exempelvis i domskälen anfört att Sverige ännu
inte har några inhemska erfarenheter av den fabriksmässiga tillämpning av den nya metoden,
men att erfarenheterna av densamma i utlandet har redovisats i fack-litteraturen, vilken; ”synes 
[...] vara enig om att magnesiumbisulfitmetoden innebär väsentliga fördelar i förhållande till de 
konventionella sulfit- och sulfatmetoderna.”453 Likaså har VD i Nymöllamålet anfört att
”cellulosa- och avloppstekniskt sakkunniga” inte tyckt annorlunda ifråga om fördelarna, utan att 
de två institutioner med ”speciell sakkunskap på området”, Skogsindustriernas vattenlabo-
ratorium (”låt vara att detta [...] icke kan betraktas som ojävigt”) och Statens vatteninspektion, 
båda ”tveklöst biträtt” denna uppfattning.454

Grundberg framhåller under upprepade tillfällen under 1964 och 1965 svårigheterna med
att bemöta ansökan i avloppsvattenfrågan på ett allsidigt sätt, bl.a. därför att den var bristfällig,
och i oktober 1965 informerar han VD om att han (tillsammans med bl.a. Björck och Göteborgs 
stad) anlitat Åke Karlsson, chef för Göteborgs VA-verks konsultbyrå, som sakkunnig i frågan. 
Ett PM av Åke Karlsson finns bilagt Grundbergs skrivelse (se nedan), i vilket Karlsson efter-
frågar en del kompletteringar i ansökan. Grundberg yrkar att SIAB åläggs vidta dessa komplet-
teringar samt att VD underställer målet Kungl Maj:t för avgörande enligt kap. 8 i VL det inte 
föreligger betryggande säkerhet mot uppkomsten av olägenheter.455 I en skrivelse några 
månader senare undrar han om VD vill tillkalla en fristående expert att granska den Kullen-
bergska utredningen. Grundberg berättar då hur han tillsammans med andra intressenter sökt 
anskaffa expertis på det oceanografiska området utan att lyckas, och påpekar vidare angående de 
iakttagelser som gjorts vid bl.a. Fladens fyrskepp och som Kullenberg delvis byggt sin utredning 
på, att man inte kan vara övertygad om att dessa gäller även för kustbandet. VD bör inte lämna
bifall till ansökan utan absolut kännedom om hur det förhåller sig med de faktiska förhållandena 
i havet, fortsätter Grundberg, och hänvisar till de ”avsevärda kvantiteter” utsläpp av såväl
organiska som oorganiska ämnen av delvis giftig karaktär som kommer att göras på ett relativt
begränsat område, dessutom relativt nära en ”ytterst betydelsefull” kustremsa. 456

Även Göteborgs stad meddelar VD att man låtit anlita ovan nämnde Åke Karlsson, och 
staden åberopar Karlssons PM när man uttrycker oro över att Tjolöholms slott inte skall kunna
utnyttjas för avsedda ändamål på grund av genom bottensediment nedsmutsade stränder och 
avloppsvattnets inverkan på vattenorganismer.457

Också Björck framhåller de vattenföroreningar som ”anläggningen förväntas medföra på 
Tjolöholmsområdet, Onsalahalvön och i Varberg, med dess starkt utvecklade turistnäring.”458

Björck informerar om hur hans huvudmäns farhågor inte minskats av SIABs förklaring i frågan
på sammanträdet i Varberg, och hur framförallt de oceanografiska faktorerna måste betraktas
som outredda. Dessutom är de erfarenheter vi delgivits angående vattenföroreningarna från
fabrikerna i Mönsterås och Mörrum inte fördelaktiga, fortsätter Björck, och påpekar att den 
planerade anläggningen kommer att bli större och att strömförhållandena är annorlunda vid 
västkusten än i Östersjön. Professor Kullenberg har själv medgivit att det kan bli större koncen-
tration av avloppsvattnet i språngskiktet i Klosterfjorden än vid de två andra fabrikerna, fortsät-
ter Björck, som för övrigt även menar att man torde kunna förvänta sig att det kommer att 
uppstå besvärande lukt vid tubens mynning. Han berättar också att hans huvudmän till största 

453 Grundberg – VD 13/5 1965, Aktbilaga 31, s. 906 (A89/1964).
454 Ibid.
455 Grundberg – VD 14/10 1965, Aktbilaga 49, s. 4 (A89/1964).
456 Grundberg – VD 14/10 1965, Aktbilaga 49, s. 5 (A89/1964).
457 Göteborgs stad – VD 17/11 1965, Aktbilaga 57, s. 2 (A89/1964).
458 Björck – Länsstyrelsen i Hallands län 10/6 1964, s. 7, bilaga till Björck – VD den 12/5 1965, Aktbilaga 34
(A89/1964).
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delen är ägare av fritidsfastigheter, vilkas läge i stor utsträckning bestämts av tillgång till salta
bad i havet.459 En förorening av havsvattnet innebär således ett stort intrång på dessa fastigheter, 
och påverkar deras värde. Det är dessutom enligt Björck angeläget att understryka det stora 
värde som fritidsfisket har inom området och de risker för smakpåverkan på fisken som 
föreligger.460

Vad beträffar Kullenberg informerar Björck om hur han kontaktat ”flera [andra] experter” 
i Sverige och utomlands angående fler sakkunnigutlåtanden i fråga om avloppsvattenutsläppet, 
men att dessa uppgivit sig vara förhindrade att uttala sig i saken, bl.a. därför att de redan anlitats 
av SIAB. Nu har emellertid Michelson och NHLV för avsikt att företa prov och under-sökningar 
från ett undersökningsfartyg inom det aktuella vattenområdet, fortsätter Björck, som påpekar att 
det inte är annat än genom noggranna observationer under lång tid som man till fullo kan bli
bekant med effekterna av utsläppen eftersom, vilket Kullenberg medgivit, så många olika fakto-
rer (salthalt, temperatur, vindar etc.) påverkar avloppsvattnets spridning och oskadliggörande i 
recipienten. Liksom Grundberg framhåller således även Björck betydelsen av att ”lära känna 
förhållandena” i recipienten och klarlägga följderna av alla samverkande omständigheter:461

vådan av ett misslyckande skulle för en stor del av Sveriges befolkning, för fisket på väst-
kusten och andra betydande intressen, kunna bli avsevärd utan att rättelse skulle kunna nås
sedan avsevärt kapital nedlagts på industrianläggningen.462

Björck anför likaså beträffande de mätningar vid Fladens flytskepp som professor Kullenberg 
baserat delar av sin utredning på, att strömningsförhållandena må vara relativt kända där, men
att fyrskeppet ligger 15 kilometer från stranden under det att avloppstuben endast skall gå ut en 
sträcka av fem kilometer. Således är strömningsförhållandena inte klarlagda vid själva utsläpps-
platsen, konkluderar Björck.463

Även Michelson uttalar sig om avloppstuben och vattenföroreningarna under tillstånds-
prövningens tidiga skede, och framhåller då bl.a. att förutsättningarna för fiskens fortplantning 
och utveckling skulle påverkas på ett ”avgörande och skadligt sätt” samt skulle de fasta för-
oreningarna till följd av rådande ström- och vindförhållanden i stor utsträckning avlagra sig 
utefter kusten.464 Sin långa utredning till trots har professor Kullenberg inte lyckats bevisa
motsatsen, fortsätter Michelson. Även om de fasta föroreningarna inte skulle föras in mot kusten 
utan i stället stanna kvar inom utsläppsområdet, är vattendjupet så grunt att botten skulle 
förorenas. Kullenbergs uppgifter om samtidigt pågående sydgående bottenström och nordgående 
ytvattenström menar Michelson med fog kan betvivlas på grund av det låga vattendjupet och på 
grund av spärrande trösklar vid Klåbackaskären och nordväst om norra Horta. Utsläppens lägre 
specifika vikt och högre temperatur än havsvattnet skulle driva dem till ytan, liksom vind- och
ytströmmar skulle driva dem in mot kusten, från Särö i norr till Galtabäck i söder, fortsätter
Michelson. I syfte att bevisa anläggningens inverkan på fisket hänvisar han dessutom till bl.a.
massaindustrin i Halden, som enligt Michelson orsakat syrebrist i Idrefjord, med totalförstörelse 
av allt liv i vattnet som följd.465

459 Björck – Länsstyrelsen i Hallands län 10/6 1964, s. 7f., bilaga till Björck – VD den 12/5 1965, Aktbilaga 34
(A89/1964).
460 Björck – VD 14/10 1965, Aktbilaga 51, s. 3 (A89/1964).
461 Björck – VD 14/10 1965, Aktbilaga 51, s. 4 (A89/1964).
462 Björck – VD 14/10 1965, Aktbilaga 51, s. 4f. (A89/1964).
463 Björck – VD 14/10 1965, Aktbilaga 51, s. 5f. (A89/1964).
464 Bilaga A till Michelson – VD 12/5 1965, Aktbilaga 19 (A89/1964).
465 Ibid.
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I en skrivelse i oktober 1965 åberopar Michelson ett PM av ordföranden i NHLV, ingenjör 
Sven Rahmn, där Kullenbergs utredning från november 1964 kritiseras. Sven Rahmn har 
sannolikt sammanställt PM:et med hjälp av vattenbyggnadsprofessorn vid Chalmers tekniska 
högskola, Lennart Rahm, som senare i tillståndsprövningen skulle komma att uttala sig om
Kullenbergs utredningar för NHLV:s räkning (se nedan). I detta PM anförs att Kullenberg inte
tagit hänsyn till att kustområdet mellan Varberg och Särö har: (a) tillflöden av sötvatten; (b)
uppgrundningar, skär och öar; och (c) av vind och väder orsakade, in- och utgående strömmar
och således varken är rakt eller har konstant vattendjup. I den närhet av kusten som motsvarar
utsläppets egentliga verkningsområde kan man med andra ord inte räkna med en homogen och 
konstant ström parallell med kustens huvudriktning. Rahmn poängterar också att de obser-
vationer av salthalt och temperatur i det tilltänkta utsläppsområdet som Kullenberg åberopar, 
inte har utförts under tillräckligt lång tid eller på tillräckligt antal skilda platser för att kunna 
anses representativa för området.466

Kullenberg har inte heller redovisat hur skillnaderna i vattenskiktens och utsläppens vikt 
påverkar stighastigheten, fortsätter Rahmn, som därför också ifrågasätter tillämpligheten av
Abrahams formel i sammanhanget eftersom den inte tar hänsyn till de olösliga lätta föroreningar
som utsläppen från fabriken huvudsakligen kommer att utgöras av. Även om språngskiktet
skulle kunna förhindra avloppsvattnet att stiga finns det anledning att anta att lätta olösliga 
föroreningar penetrerar skiktet och stiger till ytan där vindar och ström för dem in till land, 
förklarar Rahmn samtidigt som han påpekar att Kullenbergs resonemang felaktigt förutsätter att 
utsläppspartiklarna är vattenlösliga eller har samma vikt som det vatten de transporteras med.
Området är enligt Rahmn praktiskt taget outforskat; Abrahams formel tillkom först 1963 och 
dess tillämplighet är fortfarande omstridd bland fackmän. Det finns ej heller än tillförlitliga
praktiska erfarenheter av mångårig inlagring av olösliga föroreningar. Av det ovan sagda fram-
går behovet av en vetenskaplig granskning av Kullenbergs utredning, konkluderar Rahmn och 
informerar att NHLV i detta syfte har för avsikt att anlita särskild teknisk sakkunskap och företa 
prov och undersökningar inom området från lämpligt undersökningsfartyg.467 Rahmn påpekar
att en sådan granskning är speciellt viktigt med tanke på att fiskeriintendenterna (se nedan) 
påtalat hur en efter Kullenbergs anvisningar nyligt utlagd avloppstub från en sulfatfabrik i Piteå 
skärgård slammat igen och orsakat grava olägenheter för fisket. Det är enligt Rahmn dessutom 
nödvändigt med en grundlig och allsidig analys av det teoretiska frågekomplexet.468

I en inlaga några veckor senare (se också nedan) anklagas Rahmns PM av SIAB för att
”uppenbarligen” inte vara framlagd av en sakkunnig. Som svar på detta inkommer Michelson 
mycket snart med ett nytt PM (i november 1965), denna gång av vattenbyggnadsprofessor Len-
nart Rahm. Här framhålls bl.a. hur det under de senaste åren på vattenbyggnadsinstitutionen vid 
CTH, forskats kring just inlagrings- och spridningsförlopp vid utsläpp i recipient och att sam-
arbete därvid skett med bl.a. ”Doktor Abraham” (Abrahams formel). Fortfarande föreligger 
endast erfarenheter för generaliserade förhållanden i dessa spörsmål, fortsätter professor Rahm 
som menar att det därför ”synes värdefullt” om de synpunkter som anförts i frågan i ”Värö-
målet” jämförs med de forskningserfarenheter som vunnits vid vattenbyggnadsinstitutionen.
Dessutom efterfrågar Rahm ytterligare fältmätningar i fråga om täthetsvariationer, samt av 
inlagrings-, spridnings- och utspädningsförsök.469

466 PM av Sven Rahmn 8/10 1965, bilaga till Michelson – VD 14/10 1965, Aktbilaga 45 (A89/1964).
467 Michelson yrkar om anstånd för sådan utredning (Michelson – VD 14/10 1965, Aktbilaga 45, A89/1964), men
den genomförs emellertid aldrig.
468 PM av Sven Rahmn 8/10 1965, bilaga till Michelson – VD den 14/10 1965, Aktbilaga 45 (A89/1964).
469 PM av Lennart Rahm 10/11 1965, bilaga till Michelson – VD 25/11 1965, Aktbilaga 58 (A89/1964).
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I det PM av Åke Karlsson, chef vid konsultbyrån vid Göteborgs VA-verk, som både 
Grundberg och Björck hänvisar till i detta tidiga skede av konflikten, går Karlsson igenom de 
delar av ansökan som på olika sätt berör (framförallt) vattenföroreningsfrågan, såsom beskriv-
ningar av anläggningens olika avloppsvatten samt om avsedda åtgärder för rening av avlopps-
vattnet. Bristerna i materialet framhålls, och Karlsson framför flera yrkanden ifråga om bl.a. 
hanteringen av avloppsvattnet, men också ifråga om bättre information från SIABs sida, bl.a. om
hur och i vilken omfattning senare utbyggnadsetapper kan förväntas ske.470

Vad beträffar hanteringen av avloppsvattnet påpekar Karlsson att det inte finns med någon 
avloppsplan för fabriksområdet i ansökningshandlingarna, vilket gör det svårt att få ett klart 
grepp om avloppsproblemen. I anslutning till detta ifrågasätter han SIABs hänvisning till det
PM beträffande utsläpp av föroreningar från sulfatmassafabriker i allmänhet som Skogs-indu-
striernas Vattenlaboratorium sammanställt. Huruvida dessa förhållanden kan anses vara giltiga
även vid Väröanläggningen kommenteras inte av SIAB. Karlsson påpekar också att SIAB inte 
diskuterat huruvida det sanitära avloppsvattnet periodvis bör behandlas genom särskild klore-
ring.471

Vad angår de beskrivningar SIAB gjort över utförandet av fiberslamförtjockare och sedi-
menteringsbassänger, upplyser Karlsson om avsaknaden i dessa av den uppdelning och förbi-
ledning av vissa avloppsvatten som bolaget diskuterar i andra sammanhang. Inte heller vilka 
effekter bolaget kan nå med sedimenteringen, eller eventuella ytterligare reningsåtgärder i syfte 
att höja effekten omnämns, fortsätter Karlsson, som därpå om avloppsvattnets spridning i recipi-
enten påpekar att både strömmar, vind, vågor och närbelägna grund ”torde kunna utgöra 
ytterligare osäkerhetsfaktorer” och därför borde redogöras för i större omfattning.472 Samman-
taget anser Karlsson inte att SIABs utredningar garanterar att avloppsvattnet kan hindras från att 
nå ytan, eller att nedsmutsning av stränder och badvatten kan undvikas. Karlssons uttalanden i 
spridningsfrågan skvallrar om att han redan hunnit ta del av NHLV-ordförandens, Sven 
Rahmns, tre dagar gamla PM.473

SIABs uttalanden
De uttalanden SIAB gör kring avlopps- och hamnfrågan under 1964 och 1965, efter att ansökan 
lämnats in, berör i hög grad kompletterande uppgifter i markfrågan med anledning av tillåt-
lighetsfrågan (se avsnitt 4.1).474 I övrigt utgörs SIABs uttalanden i avloppsvattenfrågan av 
bemötanden av den kritik som läggs fram av de klagande kring Kullenbergs utredning. Angå-
ende Grundbergs hemställan om att ytterligare en oceanograf borde anlitas anför SIAB bl.a. att:

Skulle Kullenbergs i målet redovisade vetenskapliga undersökningar och entydiga slutsatser 
ej kunna tillmätas samma värde därför att vattendomstolen ej förordnat honom?475

Tidigare mål av detta slag visar att det inte finns någon anledning att anta att vare sig VD eller 
Statens vatteninspektion skall komma att ifrågasätta Kullenbergs sakkunskap eller objektivitet, 
fortsätter SIAB, som menar att syftet med en sådan ”ihålig” motivering bara kan vara att belasta 
målet tidsmässigt.476 SIAB anför vidare beträffande Michelsons (Rahmns och Rahms) kritik av 

470 Åke Karlssons PM av den 11/10 1965, s. 1ff. bilaga till Björck – VD 14/10 1965, Aktbilaga 51 (A89/1964).
471 Åke Karlssons PM av den 11/10 1965, s. 5ff. bilaga till Björck – VD 14/10 1965, Aktbilaga 51 (A89/1964).
472 Åke Karlssons PM av den 11/10 1965, s. 8, bilaga till Björck – VD 14/10 1965, Aktbilaga 51 (A89/1964).
473 Åke Karlssons PM av den 11/10 1965, s. 9, bilaga till Björck – VD 14/10 1965, Aktbilaga 51 (A89/1964).
474 SIAB – VD 20/2 1965, Aktbilaga 2 (A89/1964).
475 SIAB – VD 17/6 1965, Aktbilaga 39, s. 2 (A89/1964).
476 SIAB – VD 17/6 1965, Aktbilaga 39 (A89/1964).
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Kullenbergs utredning att det kan konstateras att det uppenbarligen ej står en sakkunnig på det 
oceanografiska området bakom kritiken, i övrigt hävdar bolaget att Kullenbergs undersökningar 
föregåtts av mycket omfattande observationer.477

Vattendomstolen engagerar fiskeriintendenten, Vatteninspektionen, Kammarkollegiet m.fl. 
Som företrädare för allmänt vattenområde medger Kungliga Kammarkollegiet utläggning av 
avloppsledning och tippning inom allmänt vattenområde av muddermassor från hamnarbeten 
genom en skrivelse i maj 1965. Kammarkollegiet påpekar att skrivelsen inte är att uppfatta som 
ett ställningstagande av kollegiet i frågor sammanhängande med dess talan jämlikt lagrum
11:35, 1 mom. i VL (Kammarkollegiet skall föra talan för allmänna intressen i tillståndspröv-
ningar angående byggnad i vatten). Talan för bevarande av det allmännas rätt och intressen i 
frågan uppger sig Kammarkollegiet i stället ha förordnat kammaradvokatfiskal-ämbetet att 
utföra.478

Fiskeriintendenten i västerhavets distrikt, Paul Enequist, inkommer med ett utlåtande i maj 
1965 där han påpekar att VL stadgar att både fiskeriaspekter och risk för försämrat bad skall 
beaktas vid avledande av industriellt avloppsvatten.479 Enequist hänvisar i sitt utlåtande till ett 
tidigare rättsfall i Högsta domstolen480 där det anförts vara bättre om företaget skjuts upp än att
fisket utsätts för bestående skada, samt till proposition 1965:97, om vatten- och luftvårdens
organisation, där det påpekas att den industriella vattenförbrukningen är flera gånger större än 
den samlade hushållsförbrukningen, och likaså den samlade mängden förorenande ämnen i av-
loppsvatten, varför det dels handlar om:

att finna produktionstekniska metoder som medför minsta möjliga förorening av avlopps-
vattnet, dels att åstadkomma ekonomiska och effektiva behandlingsmetoder för de skilda 
slagen av industriellt avloppsvatten.481

Med följande motivering avstyrker därpå Enequist att verkställighetstillstånd meddelas:

Det förefaller mig synnerligen svårt, att av ansökningshandlingarna utläsa, vilka slags för-
oreningar och giftämnen som kommer att sprutas ut genom avloppsmunstyckena ävensom
de koncentrationer, i vilka giftämnena pumpas ut i recipienten.482

För den som inte är tekniker är det ”synnerligen vanskligt” att bilda sig en klar föreställning  om
i vilken omfattning som giftiga ämnen kommer att pressas ut genom avloppstuben, fortsätter 
Enequist, som dock menar att man torde kunna räkna med att avloppsvattnet vid utträdet ur 
tuben kommer att innehålla lut i sådan koncentration att det dödar fisk. Således kan inte 
betryggande säkerhet mot uppkomsten av olägenheter enligt 8:32 i VL anses föreligga genom 
ansökningshandlingarna, förklarar Enequist vidare och hänvisar samtidigt till prövningar i Övre 
Norrbygdens vattendomstol under åren 1961 och 1964 angående utläggandet av en avloppstub 
från en sulfatfabrik i Piteå skärgård. Tuben hade enligt Enequist placerats efter professor 
Kullenbergs anvisningar och efter kort tid visat sig orsaka grava olägenheter för fisket. Detta ger 

477 SIAB – VD 4/11 1965, Aktbilaga 55, s. 1ff. (A89/1964).
478 Kungliga Kammarkollegiet – VD (och SIAB) 6/5 1965, Aktbilaga 9 (A89/1964).
479 Fiskeriintendentens utlåtande var förordnat av Fiskeristyrelsen enligt 11:36 i VL (om tillvaratagandet av fiskeri-
intressen vid ansökningsmål i vattendomstol). I förarbetena till 8:32 i VL stadgas att både fiskeriaspekter och risk
till försämrat bad skall beaktas i sammanhanget.
480 Nytt Juridiskt Arkiv (1959), s. 737.
481 Kungl. Maj:ts proposition 1965:97, s. 16.
482 Fiskeriintendenten i västerhavets distrikt – VD 12/5 1965, Aktbilaga 23, s. 5 (A89/1964).
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inte skäl att ifrågasätta Kullenbergs utlåtande, fortsätter Enequist, och påpekar att det är frågan 
om gynnsammare utspädningsförhållanden i detta fall. Däremot visar fallet enligt Enequist att 
sulfatproduktion ger smakpåverkan på fisk och vatten, och att man därför torde kunna befara att 
den hummer och krabba som normalt fångas utanför Klosterfjorden kan fördärvas.483

Angående det spolvatten och slam från vattenreningsverket som SIAB i ansökan uppgivit 
sig ha för avsikt att släppa ut direkt i Klosterfjorden, ifrågasätter Enequist om inte detta dess-
förinnan borde passera en sedimenteringsbassäng. Sammantaget yrkar Enequist att ansökan i 
första hand skall avslås, i andra hand underställas Kungl. Maj:t, och i tredje hand att SIAB skall 
åläggas högsta möjliga fiskeavgift enligt 8:34 i VL (10 000 kr/år).484

Kungliga sjöfartsstyrelsen inkommer med utlåtande till VD på begäran i juni 1965 där det 
meddelas att styrelsen inte har något att erinra mot bifall till ansökan, dock med villkoret att
SIAB tar kontakt med Sjöfartsstyrelsen eller lotsdirektören485 under projekteringsarbetets gång 
beträffande hamnens utformning m.m.486 Sjöfartsstyrelsen bifogar också ett utlåtande av lots-
direktören i västra lotsdistriktet (som också uttalat sig på begäran av VD), och påpekar samtidigt
hur lotsdirektörens synpunkter beträffande bl.a. avloppstubens och hamnanläggningens utmärk-
ning m.m., är av värde för det fortsatta projekteringsarbetet och därför redan nu bör bringas till 
kännedom.487

I oktober 1965 inkommer även Statens vatteninspektion med ett utlåtande där det med-
delas att inspektionen inte finner skäl att motsätta sig att företaget enligt kap. 8 i VL, tillåts
släppa ut avloppsvatten i föreliggande vattenområde då där råder goda strömningsförhållanden
och således också goda möjligheter till utspädning. Vatteninspektionen är positiv till valet av
utsläppsplats och anför att nyanläggningar av denna storlek ”bör” förläggas så att avloppsvattnet 
kan utsläppas i öppet hav. Idag föreligger dessutom goda tekniska möjligheter för effektiv
behandling av de kondensat som i första hand förorsakar lukt- och smakpåverkan på fisk, 
fortsätter inspektionen som dock har en del att anföra vad gäller SIABs förslag på renings-
åtgärder. Exempelvis menar inspektionen att det kan ifrågasättas om inte slammet från den 
kemiska reningen bör avledas till sedimenteringsbassängen samt påpekas att den förutsätter att 
fiberavsättningsbassängerna dimensioneras efter de största förekommande flödena. Vidare 
påpekar inspektionen hur det som är lämpligt ur luftvårdssynpunkt, såsom att avleda det sura
avloppsvattnet och grönlutslammet förbi sedimenteringsanläggningen, inte nödvändigtvis är 
lämpligt även ur vattenföroreningssynpunkt. Dessutom påpekas att det inte närmare är redovisat
vad som avses med ”otillåtna halter” vad angår det läckvatten från bl.a. pumparna inom kokeri- 
och indunstningsavdelningarna som när det innehåller ”otillåtna” mängder svartlut skall över-
föras till tunnluten.488 Vatteninspektionen framhåller också kondensatbehandlingens betydelse i 
sammanhanget och påpekar att det bör observeras att blåskondensaten bortfaller vid kontinuerlig 
kokning, liksom att SIAB ännu inte tagit ställning till kokningsförfarande. Inspektionen berättar 

483 Fiskeriintendenten i västerhavets distrikt – VD 12/5 1965, Aktbilaga 23, s. 8ff. (A89/1964).
484 Fiskeriintendenten i västerhavets distrikt – VD 12/5 1965, Aktbilaga 23, s. 9ff. (A89/1964).
485 Lotsdirektör, benämning på chef över ett lotsdistrikt fram till 1988 (Nationalencyklopedin).
486 I ett tidigare yttrande i ärendet till länsstyrelsen i Halland i juli 1964, har Sjöfartsstyrelsen beträffande hamnan-
läggningen erinrat att utspridning av hamnanläggningar till stora geografiska områden alltid innebär en försämring i
servicen för sjöfarten, lotsuppassning, isbrytning m.m., varvid Varbergsalternativet noga måste övervägas. Nu, ett
år senare, synes emellertid Sjöfartsstyrelsen ha en positivare inställning till en hamnanläggning i anslutning till 
fabriken.
487 Lotsdirektören anför bl.a. att tuben bör skyddas för ankring genom utmärkning med två parallella enslinjer med
ensmärken, vilka emellertid inte behöver vara fyrbelysta eftersom tuben har en sträckning där navigering icke före-
kommer under mörker (Lotsdirektören i västra lotsdistriktet – Nautiska byrån på Sjöfartsstyrelsen 7/6 1965, bilaga
till Kungliga Sjöfartsstyrelsen – VD 23/6 1965, Aktbilaga 43, A89/1964).
488 Statens vatteninspektion – VD 14/10 1965, Aktbilaga 47, s. 2f. (A89/1964).
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att ett förfarande numera tillämpas där giftämnena i kondensaten destilleras av och bränns, och
detta bör SIAB överväga att använda.489 Därpå anför inspektionen om själva tuben, att en bättre
initialutspädning torde kunna nås genom en måttlig förlängning och sydligare dragning av
tuben, varvid ett vattenområde med 21-22 meters djup borde kunna nås. Då skulle dessutom inte 
utsläppet ske i omedelbar närhet av N och S Stora Berg, fortsätter inspektionen, där ju hummer-
fiske bedrivs.490

Vatteninspektionen yrkar avslutningsvis om att slutligt tillstånd inte lämnas förrän efter
viss prövotid, förslagsvis fem år, under vilken SIAB har att kartlägga avloppsvattnets mängd,
sammansättning och inverkan på recipienten, liksom dess inverkan på fiskeförhållandena, i 
sedvanligt samråd med Vatteninspektionen och fiskeriintendenten. Då inspektionen menar att 
det lokalt kan uppstå men för fisket, föreslås dessutom att fiskeavgift utgår enligt 8:34 i VL, 
dock tills vidare endast med 3 000 kronor per år.491

I oktober 1965 inkommer Kammaradvokatfiskalämbetet med ett första fullständigt ytt-
rande där ämbetet uppger sig tillsvidare godta Vatteninspektionens ståndpunkt att det inte finns
skäl att motsätta sig att företaget enligt kap. 8 i VL, tillåts släppa ut avloppsvatten i föreliggande
vattenområde. I övrigt yrkar ämbetet att SIAB åläggs följa Vatteninspektionens förslag beträf-
fande bl.a. avloppsvattenhantering, tubsträckning och recipientundersökningar.492

Konflikten tar form – en sammanfattande analys
SIAB hänvisade i hög grad till tidigare erfarenheter från framförallt Mörrumfabriken, men även 
Mönsteråsfabriken, när man i detta inledningsskede av tillståndsprövningen ingående gick
igenom den teknik man avsåg vidta i produktions- och föroreningshanteringssyfte. Den avlopps-
vattenhanteringsteknik som omnämndes, användes redan i hög grad i Mörrumfabriken, och 
utgjordes bl.a. av att låta överskottet av de förorenade kondensaten rinna av i det särskilt inrät-
tade avloppssystemet för vatten härstammande från blekeriet för att på så sätt minska giftverkan 
på de båda avloppsvattnen. Åtgärden föreslås dessutom i Skogsindustriernas Vattenlabora-
toriums PM, liksom att mäta kondensatens ledningsförmåga kontinuerligt och låta oxidera 
svartluten i oxidationstorn (dessa åtgärder uppger sig SIAB också ha för avsikt att vidta). Att 
åtgärderna omnämndes av Vattenlaboratoriet torde tyda på att de var vedertagna inom bran-
schen. En del av de åtgärder som Vattenlaboratoriet omnämnde anammades dock inte av SIAB i 
detta skede, såsom att låta grönlutslammet gå igenom sedimenteringsanläggningen, vilket bola-
get uppgav sig avstå från av luftvårdshänsyn. Detta val speglar luftvårdsfrågans betydelse för 
SIAB vid uppförandet av Väröanläggningen, inte minst på grund av den massiva kritik som 
riktades mot just luktavgången. 

Vatteninspektionen påpekade i sin tur hur det som är lämpligt ur luftvårdssynpunkt inte 
nödvändigtvis är lämpligt även ur vattenföroreningssynpunkt, samt nämnde inspektionen dess-
utom en kondensathantering som inte alls omnämns av varken SIAB eller Vattenlaboratoriet, 
nämligen att destillera av och bränna kondensaten. Vad beträffar kokningsförfarandet konsta-
terade både SIAB själv och Vatteninspektionen att en kontinuerlig kokare inte ger upphov till 
något blåskondensat (och således i någon mening är miljövänligare). Trots det uppgav SIAB att 
man avsåg att investera i satsvisa kokare. Vad angår flocken från den kemiska reningen mötte
bolagets förslag att pumpa denna förbi sedimenteringsanläggningen direkt till tuben kritik redan
under mötet inför länsstyrelsen 1964 och senare även från fiskeriintendenten och Vattenin-

489 Sannolikt åsyftas här en s.k. avdrivarkolonn, eller närmare bestämt den s.k. Uddeholmsmetoden som torde ha
varit i bruk vid Skoghallsverken vid den här tiden (se avsnitten 2.4.3 samt 4.4.5).
490 Statens vatteninspektion – VD 14/10 1965, Aktbilaga 47 (A89/1964).
491 Statens vatteninspektion – VD 14/10 1965, Aktbilaga 47, s. 4f. (A89/1964).
492 Kammaradvokatfiskalämbetet – VD 27/10 1965, Aktbilaga 54, s. 1f. (A89/1964).
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spektionen. Avloppstuben hade i sin tur vid tiden för ansökans sammanställning både förlängts 
och erhållit en större diameter samt längre utloppssträcka jämfört med vad som uppgivits under 
mötet.

Redan under mötet vid länsstyrelsen uttryckte flera mötesdeltagare en oro över avlopps-
tubsutsläppens effekter i recipienten. De argument som lades fram mot dessa utsläpp handlade 
om att de riskerade utgöra ett hot mot områdets natur och rekreations-/turismvärden genom 
nedsmutsade stränder och badvatten, besvärande lukt över tubens mynning, och genom inverkan 
på vattenorganismer. I viss mån framhölls i detta skede även argument relaterade till fisket i 
området, att utsläppen riskerade hota fritidsfisket och överhuvudtaget ge sämre förutsättningar
för fiskens fortplantning. I en del argument mot avloppsvattenutsläppet sattes den ekonomiska
aspekten i förgrunden, om hur en förorening av havsvattnet skulle påverka fastighetsvärdena 
negativt. Andra anförde i sin tur att det skulle bli svårt att rätta till eventuella förorenings-
problem efter det att fabriken anlagts. Vissa av de klagande åberopade även bolagets tidigare
erfarenheter (från bl.a. Mörrum), men framhöll dem till skillnad från SIAB som ofördelaktiga
beträffande vattenföroreningen. De klagande hänvisade även till erfarenheter från andra 
fabriker, såsom bl.a. massaindustrin i Halden, vilken man menade orsakat syrebriste i Idrefjord. 

Grundberg, Göteborgs stad och Björck åberopade alla Åke Karlssons PM, vilket präglades 
av Karlssons specialkunskap på vattenreningsområdet. Han framhöll i hög grad brister i ansökan 
beträffande avloppsvattenhanteringen, såsom avsaknaden av en avloppsplan för fabriksområdet
och en diskussion kring vilka effekter bolaget avsåg nå med sedimenteringen. Michelson 
åberopade vattenbyggnadsprofessorn Sven Rahm som sakkunnig, och denne kritiserade Kullen-
berg för att inte i tillräcklig mån ha tagit hänsyn till rådande ström-, vind- och uppgrundnings-
förhållanden i sin utredning, eller överhuvudtaget genomfört tillräckligt omfattande undersök-
ningar för sina slutsatser. Vidare menade Rahm att Kullenberg inte tagit tillräcklig hänsyn till 
skillnaderna i vattenskiktens och utsläppens vikt samt ifrågasatte han därutav själva tillämplig-
heten av Abrahams formel i sammanhanget.

SIAB bemötte kritiken mot Kullenberg genom att återigen hänvisa till tidigare erfaren-
heter från tillståndsprövningen av Mörrum där ju varken Kullenbergs sakkunskap eller objekti-
vitet ifrågasatts av dömande instanser. Dessutom konstaterade SIAB att det ”uppenbarligen inte” 
stod någon sakkunnig på det oceanografiska området bakom kritiken. 

Vad angår de experter/myndigheter som VD i detta skede av tillståndsprövningen lät uttala 
sig i avloppsvattenfrågan, fann fiskeriintendent Enequist till skillnad från Vatteninspektionen
och Kammaradvokatfiskalämbetet, skäl att motsätta sig att företaget skulle tillåtas släppa ut 
avloppsvatten i det aktuella vattenområdet. Det huvudsakliga skälet utgjordes av att denne fann 
det svårt att ur ansökningshandlingarna utläsa vilka föroreningar och vilken mängd av dessa som 
skulle släppas ut från fabriken. I övrigt framhöll Enequist också det faktum att VL stadgade att 
både fiskeriaspekter och risk till försämrat bad skulle beaktas vid avledande av industriellt 
avloppsvatten, men hur hittills hörda myndigheter trots det i stort sett bara beaktat för-
oreningsproblemen ur en fiskeriaspekt.

4.4.2  Konflikten tilltar (1966) 

De klagande 
I en skrivelse under hösten 1966 betonar Grundberg betydelsen av en grundligare utredning av 
Väröanläggningens konsekvenser på vattenföroreningen. De ”uppenbara” riskerna för en ”smy-
gande immission riktad mot kust och badstränder” har redan belysts av professor Rahm, fort-
sätter Grundberg, under det att SIAB: 493

493 Grundberg – VD 4/11 1966, Aktbilaga 159, s. 2 (A8971964).
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motverkat ytterligare oceanografiska och avloppstekniska utredningar och […] på ett be-
klagligt sätt [utnyttjat] sitt ekonomiska övergrepp över den ekonomiskt svagare svarande-
sidan. Endast för sökanden erforderligt och positivt material presteras. Någon som helst 
sakkunnig analys av svarandesidans invändningar kostar Siab icke på sig.494

Även Göteborgs stad och Björck ansluter sig till kraven på komplettering gällande vissa delar av 
SIABs ansökningshandlingar.495 Michelson framhåller i sin tur beträffande avloppstuben och 
professor Kullenbergs utredningar att: 

det är alla fackmän (främst hydrauliker) bekant, att Abrahams formel [...] icke är tillämpbar
på utsläpp med olösliga, stokastiskt fördelade föroreningar (t.ex. fibrer) med varierande spe-
cifik vikt.496

Abrahams formel är av ringa betydelse för bedömning av utspädningen av de olösliga bestånds-
delarna när man kommer upp på nivåer där språngskikt kan förekomma, förklarar Michelson 
vidare och menar att så länge SIAB inte lämnar närmare uppgifter om de olösliga ämnenas
struktur och statistiska fördelning i avloppsvattnet kan man inte ”nöjaktigt” diskutera de faktorer 
som påverkar dess spridning. Michelson framhåller det därpå som sannolikt att den materialkon-
centration som man kan få i språngskiktet sommartid, vid flera olika ström-förhållanden
långsamt kan driva in mot grundare vatten och så småningom upp på stränder och skär, och där 
föra med sig badvattenskador av permanent natur. De vertikala språngskikt som kan bildas 
längre ut i fjorden och som är ”välbekanta” för alla som regelbundet besöker detta vatten-
område, menar Michelson i sin tur torde kunna bidra till att stänga in de olösliga föroreningarna 
inom ett mer begränsat område, och riskera försämra fjordens vatten ytterligare.497 Den speciella 
sakkunskap i fråga om inlagring och skiktning som speglas i Michelson uttalande tyder på en 
sannolik inblandning av vattenbyggnadsprofessor Lennart Rahm i Michelsons och NHLV:s 
skrivelser även i detta skede av tillståndsprövningen. 

Karlsson om ansökan och om Kullenbergs utredningar
I ett PM av den 6 oktober 1966 påtalar Karlsson än en gång vikten av att kompletterande
utredningar kommer till stånd. Utöver att Karlsson presenterar sju punkter där komplettering bör
ske,498 kritiserar han det faktum att SIAB själv står för stora delar av utredningen, och menar att 
det ger ett synnerligen ”knapphändigt och intetsägande” faktamaterial.499 Utöver att framhålla
utsläppsområdets komplicerade strömningsbild (utan att egentligen kritisera Kullenberg) betonar
Karlsson också nödvändigheten av att det presenteras en marin-biologisk utredning eftersom 
man annars inte får något underlag för att bedöma föroreningarnas inverkan på omgivningen och 
eftersom exempelvis badvattenkvalitén i högsta grad är beroende av mikroorganismernas
miljö.500 Karlsson efterfrågar också en närmare redogörelse över de avsnitt i den oceanografiska

494 Grundberg – VD 4/11 1966, Aktbilaga 159, s. 3 (A8971964).
495 Se Göteborgs stad – VD 7/11 1966, Aktbilaga 168, s. 2 (A89/1964); och Björck – VD 31/10 1966, Aktbilaga
115 (A89/1964).
496 Michelson – VD 7/10 1966, Aktbilaga 97, s. 17 (A89/1964).
497 Michelson – VD 7/10 1966, Aktbilaga 97, s. 17ff. (A89/1964).
498 Komplettering föreslås beträffande: (a) avloppsförslaget ; (b) hamnanläggningen; (c) hydrografisk utredning; (d)
marinbiologisk utredning; (e) fysikalisk, kemisk och bakteriologisk vattenundersökning; (g) luftföroreningar, lukt
och andra immissioner av icke vattenrättslig art; och (h) karta med naturskyddsobjekt, badplatser och övriga rekre-
ationsområden och fritidsanläggningar m.m. som kan tänkas bli berörda av anläggningens vatten- och luftför-
oreningar (Bilaga 1, s. 16f., till Björck – VD 31/10 1966, Aktbilaga 115, A89/1964).
499 Bilaga 1, s. 4, till Björck - VD 31/10 1966, Aktbilaga 115 (A89/1964).
500 Bilaga 1, s. 4ff., till Björck – VD 31/10 1966, Aktbilaga 115 (A89/1964).
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litteraturen som hänvisats till och som angetts beröra det här aktuella kustvattnet. Han konsta-
terar vidare att föroreningarna från Väröfabriken är jämförbara med det totala utsläppet från en 
stad på 1.2 miljoner invånare, samt att luftföroreningarna och lukten från fabriken i vissa avse-
enden hänger samman med avloppsvattenfrågan eftersom luftvårdande åtgärder i vissa fall kan 
medföra en ökning av de vattenburna föroreningarna.501

SIABs uttalanden och ett nytt utlåtande av Kullenberg
I påminnelseskrivelser i april 1966 framhåller SIAB hur Vatteninspektionen bedömt de före-
slagna reningsåtgärderna för avloppsvattnet vara så betryggande att det inte finns skäl att ifråga-
sätta företagets tillåtlighet, och anfört att anläggningar av denna storlek ”bör” förläggas så att
avloppsvattnet kan utsläppas i öppet hav. Däremot har fiskeriintendent Enequist inte ansett 
företaget vara tillåtligt, fortsätter SIAB som menar att man dock kan fråga sig om det inte hade 
legat närmare till hands för fiskeriintendenten att dra sina slutsatser från t.ex. Mörrumfabriken i 
stället för från ”vissa negativa erfarenheter från Lövholmens bruk [i Piteå].”502 Viskanprojektet
utgör ju i allt väsentligt en kopia av Mörrum-fabriken, med beaktande av de senaste årens
tekniska och andra rön, varför det ”onekligen” föreligger en ”betryggande säkerhet mot olägen-
heter”, fortsätter SIAB som för övrigt om tillåtligheten säger att även om vissa inte anser att det 
föreligger en betryggande säkerhet mot olägenheter:503

har bolaget likväl åtagit sig så långtgående reningsåtgärder […] att det – för att här anknyta
till lagtexten – skäligen ej kan krävas mera av bolaget för att förebygga eventuell föro-
rening.504

SIAB konstaterar därpå att Vatteninspektionen trots allt kommit med viss kritik, vilket föranlett 
bolaget till vissa ytterligare tekniska överväganden och åtaganden beträffande reningsåtgärder 
inom fabriken och utsläppet av avloppsvattnet. Beträffande exempelvis kondensathanteringen, 
där Vatteninspektionen bl.a. föreslagit tillsättandet av extra klor direkt i kondensatet, lyfter 
SIAB fram möjligheten att använda kondensatet som tvättvatten i blekeriet. Däremot åtar sig 
inte SIAB i detta skede (april 1966) att genomföra varken inspektionens förslag eller sin egen 
alternativa åtgärd, utan endast att:

fortlöpande […] undersöka möjligheterna att ytterligare förbättra kondensatbehandlingen
och […] [vid eventuella] positiva resultat på detta område […] att i samråd med inspek-
tionen ta ställning härtill för Viskan-fabrikens del.505

Vad gäller de övriga av Vatteninspektionens förslag på åtgärder berättar SIAB bl.a. att det 
pågår försök att återföra grönluten i systemet, vilket man konstaterar skulle bidra till bortfallet 
av ett särskilt avlopp för grönlutslam. En definitiv lösning på problemet med grönlutslammet
väljs dock lämpligen i samråd med Vatteninspektionen när anläggningen skall utföras, fortsätter 
SIAB som beträffande koncentrationen på läckvattnet (när det bör återföras processen) fram-
håller hur svårt det är att ange ett koncentrationstal innan det finns driftserfarenhet från fabriken.
Vad gäller i sin tur sedimentet/flocken från den kemiska vattenreningen, anför SIAB att dem 
veterligen brukar man tillåta utsläpp av sediment från kemisk rening och dessutom torde 

501 Bilaga 1, s. 8ff., till Björck – VD 31/10 1966, Aktbilaga 115 (A89/1964).
502 SIAB – VD 15/4 1966, Aktbilaga 61, s.20 (A89/1964).
503 SIAB – VD 15/4 1966, Aktbilaga 61, s.21 (A89/1964).
504 SIAB – VD 15/4 1966, Aktbilaga 61, s.21f. (A89/1964).
505 SIAB – VD 15/4 1966, Aktbilaga 61, s.23 (A89/1964).
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avloppsvattnet bli så surt att det driver en del av flocken i lösning redan i avloppstuben. För
övrigt anför SIAB att man har för avsikt att dimensionera sedimenteringsbassängerna med
hänsyn till största förekommande flöden samt har man ombett Kullenberg att närmare utreda 
frågan om en förlängning och sydligare sträckning av avloppstuben i syfte att uppnå en 
effektivare initialutspädning och skydda hummerfisket.506 Kullenberg har i sin tur i ett utlåtande
av den 4 mars 1966 (bilaga 43 till ansökan), kommit till slutsatsen att flera fördelar skulle vinnas
med den nya sträckningen, såsom ökad säkerhetsmarginal för badvattnen och en större utspäd-
ning av avloppsvattnet. SIAB ålägger sig av denna anledning anlägga tuben enligt det nya för-
slaget (1.4 km längre tub på ett djup av 20-23 meter), vilket redovisas närmare i ett bifogat PM
av VBB (bilaga 44 till ansökan).507

SIAB påpekar därpå med anledning av fiskeriintendentens uttalande om avloppsvattnet 
som ”klart giftigt” vid dess utträde ur avloppstuben, att eftersom:

det ej kan anses troligt att rörliga organismer som fisk uppehåller sig inne i [avloppsvatten-
]strålen, vilken vid utträdet ur tuben har en hastighet beräknad till 1,7 – 2,5 m/sek. och strå-
lens spädning vid dess upplösning är minst 20-faldig, kan [...] någon risk för en direkt gift-
verkan ej anses föreligga.508

Dessutom synes laxen gå betydligt ytligare då den närmar sig kusten än på de djup som är aktu-
ella för tubmynningen, fortsätter SIAB.509

Sannolikt till följd av att flera av de klagande, liksom fiskeriintendenten, uttryckt oro över 
effekterna av avloppsvattenutsläppet, efterfrågar VD en komplettering från SIAB beträffande 
avloppsvattnets spridning, vilken bolaget inkommer med till VD i september 1966. Komplette-
ringen utgörs av ett utlåtande av professor Kullenberg. 

Kullenbergs utlåtande är både omfattande och ingående och innehåller också flera nyligt
sammanställda expertyttranden. Vad angår exempelvis de fasta föroreningarnas transport och 
tänkbara sedimenteringsplatser jämte risken för kemisk nedbrytning, hänvisar Kullenberg till 
bifogade yttranden av bl.a. VBB, STFI, docent Ulf Grimås vid Zoologiska institutionen, Upp-
sala universitet, AB Skånska Cementgjuteriet och lektor Bror Forsman i Kalmar (akademisk till-
hörighet okänd).510  Kullenberg konkluderar att: 

det är osannolikt att någon märkbar avsättning av fiber skulle ske i Kattegatt vid utsläpp av
avloppsvatten från cellulosafabrik i området utanför Klosterfjorden. Fibern kan komma att 
avsätta sig, sedan den transporterats till djupare områden, såsom i Östersjön, möjligen vissa 
djupa partier i Kattegatt samt i Skagerack.511

Kullenberg menar att man dessutom kan betrakta havsbottnarnas (från Viskans mynning till 25 
meters djup) humus, vilka huvudsakligen består av ligninprotein- och hemicellulosaprotein-

506 SIAB – VD 15/4 1966, aktbilaga 61, s.24f. (A89/1964).
507 SIAB – VD 15/4 1966, aktbilaga 61, s.25f. (A89/1964).
508 Ibid.
509 Ibid.
510 Kornstorleksfördelningen i ytliga sedimentprov i närheten av den projekterade utsläppsplatsen utanför
Klosterfjorden av VBB den 7/9 1966; Mätning av fördelning av sedimentationshastighet hos partiklar i avlopps-
vatten från Mörrums bruk av STFI den 1/9 1966; Bottenbeskaffenheten från Viskans mynning till ungefär 25 m djup
enligt undersökningar av docent Ulf Grimås, Uppsala (datum okänt); Intygan om att ansamling av fiber inte
påträffats vid dykarundersökning av AB Skånska Cementgjuteriet, den 1/9 1966 (5/9 1966); Undersökning av bott-
nen i närheten av utsläppsområdet från Mörrums Bruk med sikte på eventuell förekomst av fiber av lektor Bror
Forsman den 4/9 1966 (Bilagor till bilaga 48 till ansökan, bifogad SIAB – VD 23/9 1966, Aktbilaga 87, A89/1964).
511 Bilaga 48, s. 4, till ansökan, bifogad SIAB – VD 23/9 1966, Aktbilaga 87 (A89/1964).
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komplex, som en indikator på att nedbrytningen av det fasta materialet i avloppsvattnet går 
långsamt.512 Vidare redovisar Kullenberg mer ingående redan tidigare redovisade mätningar (i
fråga om vad som observerats samt plats och tid för observation) i Klosterfjorden, liksom ytter-
ligare observationer som verkställts i området.513

Vad angår kompletteringen av mätresultaten från Fladens fyrskepp hänvisar Kullenberg 
till en bifogad rapport från Kungliga fiskeristyrelsen redovisandes månadsmedelvärden av 
salthalt och temperatur vid svenska fyrskepp.514 Kullenberg påpekar att det bara finns en obser-
vation per dygn redovisad i fråga om strömmätningarna vid Fladens fyrskepp, vilket med
hänsyn till tidvattnet utgör en för låg mätningsfrekvens. Intressantare menar han är att jämföra
observationer gjorda vid olika svenska fyrskepp, från Falsterborev till Vinga, för att exempelvis
observera salthaltens förändring. Kullenberg gör detta och kommer fram till att:515

Enär djupvattnets [vid Fladen] höga salthalt visar, att det kommer från Skagerack, måste
djupvattnet i genomsnitt strömma söderut i Kattegatt. Det förekommer dock ofta att djup-
vattnet under kortare tid rör sig norrut, och avloppsvatten kan därför tidvis förkomma i djup-
vattnet eller rättare i språngskiktets undre del norr om Fladen. Under sådana förhållanden 
kommer en mycket liten del av avloppsvattnet att tillföras ytskiktet mellan Fladen och 
Vinga.516

Längre fram i sin analys fastslår Kullenberg att ”en vida större mängd” ytvatten tillförs ytskiktet
i Kattegatt genom ”de blandningsprocesser” som utspelas på gränsen till Öresund och Bältsjön. 
Kullenberg förklarar i detta sammanhang hur den:

övervägande delen av det avloppsvatten, som vid den projekterade fabrikens tillkomst skulle 
komma att inblandas i den undre delen av språngskiktet i höjd med Fladens fyrskepp, skulle 
föras åt söder[.]517

Av detta avloppsvatten inblandas fyra femtedelar i den nordgående ytströmmen medan en fem-
tedel tillförs Östersjöns djupvatten, fortsätter Kullenberg som berättar att avloppsvattnet kan
beräknas fördelas likformigt det nordgående ytvattnet kan, med en medelutspädning över året av 
1:10 000.518

Kullenberg gör också en utredning kring de allmänna strömningsförhållandena i 
Kattegatt519 och kommer bl.a. fram till att de strömbildande faktorer som vi har att räkna med i 
Kattegatt utgörs av: (a) sötvattenöverskottet i Östersjön; (b) vindar och lufttrycksfördelning över 
hela området Nordsjön-Östersjön; (c) den lokala vinden i Kattegatt; (d) de s.k. inre krafter som 
betingas av horisontella täthetsgradienter i Kattegatt; och (e) den från Skagerack kommande
tidvattensvågen.520 Kullenberg redovisar också resultaten av en studie kring ”Strömlinjerna i 
språngskiktet utgående från den projekterade utsläppsplatsens inre del med hjälp av fluore-

512 Bilaga 48, s. 4f., till ansökan, bifogad SIAB – VD 23/9 1966, Aktbilaga 87 (A89/1964).
513 Bilaga 48, s. 5ff., till ansökan, bifogad SIAB – VD 23/9 1966, Aktbilaga 87 (A89/1964).
514 Kungliga fiskeristyrelsen (1955).
515 Bilaga 48, s. 9ff., till ansökan, bifogad SIAB – VD 23/9 1966, Aktbilaga 87 (A89/1964).
516 Bilaga 48, s. 10, till ansökan, bifogad SIAB – VD 23/9 1966, Aktbilaga 87 (A89/1964).
517 Bilaga 48, s. 11, till ansökan, bifogad SIAB – VD 23/9 1966, Aktbilaga 87 (A89/1964).
518 Bilaga 48, s.11f., till ansökan, bifogad SIAB – VD 23/9 1966, Aktbilaga 87 (A89/1964).
519 Här hänvisar Kullenberg till flera studier (från 1910-1950-tal) av bl.a. professorn i oceanografi vid Kiels univer-
sitet, Günter Dietrich, samt av den finländske havsforskaren Rolf Witting m.fl.
520 Bilaga 48, s. 13, till ansökan, bifogad SIAB – VD 23/9 1966, Aktbilaga 87 (A89/1964).
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scerande färgämnen”,521 vilka visar att avloppsvattnet kan driva i vilken riktning som helst, men
att det ännu inte är avgjort huruvida avloppsvatten i språngskiktets undre del i nämnvärd
utsträckning kan sprida sig till ytskiktet. Kullenberg beklagar att det inte inträffade något tillfälle
med högt liggande språngskikt under de dagar kvalificerad personal disponerades för dessa
försök, varvid färgämnet kunnat inlagras i språngskiktets undre del. Vad försöken däremot
bekräftat, fortsätter Kullenberg, är att avloppsvattnet, om det når ytskiktet, inblandas i hela det 
homogena ytskiktet.522

Nya utlåtanden av fiskeriintendenten, Vatteninspektionen och Kammaradvokatfiskalämbetet
I ett utlåtande under sommaren 1966 skärper Vatteninspektionen tonen något jämfört med tidi-
gare utlåtande. Exempelvis anför inspektionen inte längre att det kan ifrågasättas om slammet
från den kemiska reningen borde avledas till sedimenteringsbassängen, utan man ”förordar” i 
stället en sådan avledning. Mot SIABs invändning mot detsamma, att utsläpp av sediment från 
kemisk rening brukar tillåtas, anför inspektionen att sedimentet kan vålla olägenheter varför det
under senare tid i några fall varit aktuellt med åtgärder till motverkande av vattenförorening i 
samband med kemisk fällning. Vatteninspektionen yrkar nu vidare att VD med tanke på den 
snabba tekniska utvecklingen vad gäller kondensatbehandling och hantering av grönlutslam,
samråder med inspektionen i sådana frågor innan slutligt ställningstagande, och dessutom
ålägger SIAB ytterligare krav på åtgärder för förbättrad tvätteffekt om tvättförlusten med
föreslagna filtertvätten skulle visa sig nämnvärt överstiga 10 kg/ton massa. Beträffande de av 
SIAB anförda svårigheterna förknippade med att på förhand fixera gränsvärden för läckvattnets 
ledningsförmåga inom kokeri- och indunstningsavdelningarna, konstaterar Vatteninspektionen 
slutligen att viss vägledning borde kunna nås genom erfarenheter från Mörrum.523

Med anledning av SIABs påminnelser meddelar fiskeriintendenterna i både nedre södra 
och i västerhavets distrikt under hösten 1966, att även om tuben dras ut på djupare vatten och 
även om avloppsvattnet släpps ut i språngskiktet, blir man inte kvitt föroreningen, utan den 
bidrar till att utsätta fisk som uppehåller sig i språngskiktet (bl.a. sill) för betydande risker, 
liksom även bottenfisk (torsk och flundrefisk) och skaldjur. Dessa kan antingen skadas, ta smak,
eller helt sky området, fortsätter intendenterna som hävdar att smakpåverkan bl.a. konstaterats 
genom utsläpp från Lövholmens bruk i Piteå, samt genom utsläpp från Mönsterås bruk i
Mönsterås. Det saknas således tillräckligt stöd av redovisade undersökningar för att kunna påstå 
att vattenavledningen och utsläppandet av industriellt avloppsvatten kan ske utan nämnvärt men
för fisket, fortsätter intendenterna och framhåller samtidigt hur Viskanprojektet berör ”så stora
värden” att de undersökningar som Vatteninspektionen föreslagit bör vara utförda och bearbe-
tade innan målet tas till avgörande. Hydrografiska och marinbiologiska undersökningar bör
ledas av en hydrograf och fiskerisakkunnig från Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Intendenterna 
yrkar att företaget skall förklaras icke tillåtligt.524

Även Kammaradvokatfiskalämbetet anför i ett utlåtande under hösten 1966 att fiskerinä-
ringen synes kunna påverkas betydligt samt att ytterligare utredning därför bör äga rum.
Ämbetet yrkar därför att VD tillsätter en särskild sakkunnig att utföra basundersökningar 

521 Kullenberg informerar att färgämne inlagrats på den projekterade utsläppsplatsen på skilda nivåer, varpå det med
strömmen drivande färgämnet har följts och det visat sig att färgmolnet vidgat sig med ungefär den hastighet som
antagits i tidigare yttranden, med storleksordningen 1 km/dygn (Bilaga 48, s. 27, till ansökan, bifogad SIAB – VD 
23/9 1966, Aktbilaga 87 (A89/1964).).
522 Bilaga 48, s. 27ff., till ansökan, bifogad SIAB – VD 23/9 1966, Aktbilaga 87 (A89/1964)..
523 Statens vatteninspektion – VD 6/7 1966, Aktbilaga 73, s. 1f. (A89/1964).
524 Fiskeriintendenterna i nedre södra distriktet respektive i västerhavets distrikt – VD 2/11 1966, Aktbilaga 132 
(A89/1964).
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rörande dels intensiteten och utfallet av fisket inom berörda kustavsnittet, dels förekomsten av 
hummer och fisk samt, om möjligt, rörande utsläppets inverkan på fisken för jämförelse med
utsläpp på andra håll.525

Fiskeriintendent Enequist framhåller i ännu ett utlåtande under våren 1967 hur han ser
annorlunda på denna tillståndsprövning jämfört med prövningen av Mörrumfabriken, inte minst
eftersom erfarenheterna visat att större vaksamhet befunnits nödvändig. Han förklarar att 
fabriksutsläpp ansetts vara relativt ofarliga så länge deras spridning och förekomst över stora 
ytor inte kunnat spåras med vanliga kvalitativa analysmetoder, men att den fiskeribiologiska
bedömningen har råkat in i en ”tvångssituation” när fabrikerna byggts ut och föroreningspro-
blem framträder som inte var förutsedda när tillståndet meddelades. Med flera analysmetoder,
såsom undersökning av fiskdöd, kompletterat med akvarieförsök och kemiska analyser, har man
kunnat konstatera sambandet mellan fiskdöd och industriutsläpp, men däremot inte huruvida 
avloppsvatten i sådan utspädning att det inte ger positivt resultat vid vanlig kemisk analys, likväl 
påverkar fisk och skaldjur så att dessa flyr från området. Enequist menar att detta utgör en 
förklaring till varför fiskeribiologen måste ställa större krav på vattnets renhet än hygienikern 
och Vatteninspektionen.526

Om den undersökning av docent Grimås som SIAB menar skall tjäna som underlag för 
bedömningen om och i vilken mån fabriken kan anses medföra skada för fisket, anför Enequist
att det är svårt att se hur en undersökning som gjorts bortom det aktuella området och där varken 
fisk eller skaldjur varit föremål för analysen, skall kunna tjäna som underlag. Enequist föreslår i 
stället att en undersökning görs vid Svinesund eller i norra Kosterfjorden, där just massafab-
rikers inverkan på bottenfaunan kan studeras.527

Enequist anför också beträffande avloppstubens nya sträckning att det knappast kan 
undvikas att tuben i sig kommer att utgöra ett ”mekaniskt hinder” för fisket eller att utsläppet av 
fiber genom tuben kommer att medföra svårigheter för fiskets utövande, eftersom detta redan 
skett i Pukaviksbukten (här rinner Mörrumsån ut i Östersjön):

där fibern [lägger sig] i knutarna på näten och nedsätter deras fångstförmåga och försvårar
rengöringen.528

Det är trots allt utsläppet av kemikalier som inger den största oron, fortsätter Enequist och 
förklarar att även om de inte beräknas uppträda i sådana koncentrationer som dödar fisk, skal-
djur och bottenfauna i området, kan de bidra till att fisken undviker området, med förödande 
ekonomiska konsekvenser för fisket som följd. Vill man utreda låga kemikaliekoncentrationers
inverkan på fisket räcker det inte att undersöka bottenfaunan, fortsätter Enequist, och påpekar att 
även fiskebestånd och fiskvandring bör undersökas beträffande sådan inverkan. Han poängterar 
därpå att det redan finns utredningar som visar att betydande fångster av skarpsill tas med trål i 
området där tuben kommer att mynna, och att man således kan anta att en smakförsämring av 
denna fisk skulle kunna medföra svåra följder för den bohuslänska konservindustrin. Med 
hänvisning till denna risk, och till att ytterligare mål (angående avloppsvattenutsläpp) kan bli 
aktuella inom Sveriges kustområden, efterfrågar Enequist återigen ytterligare undersökningar 
kring fiskefrågan utöver dem som SIAB redan presenterat, och då närmast ”bas- eller 
principundersökningar, omfattande i huvudsak allmänt fiskeribiologiska och hydrografiska 
inventeringar,” lämpligen utförda av havsfiskelaboratoriets (i Lysekil) hydrografiska och biolo-

525 Kammaradvokatfiskalämbetet – VD 7/11 1966, Aktbilaga 160 (A89/1964).
526 Fiskeriintendenten i västerhavets distrikt – VD 9/2 1967, Aktbilaga 191, s. 3f. (A89/1964).
527 Fiskeriintendenten i västerhavets distrikt – VD 9/2 1967, Aktbilaga 191, s. 4f. (A89/1964).
528 Fiskeriintendenten i västerhavets distrikt – VD 9/2 1967, Aktbilaga 191, s. 6 (A89/1964).
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giska avdelningar.529 Även Kammaradvokatfiskalämbetet framhåller skarpsillfiskets stora bety-
delse i området och de risker för ekonomiska förluster som en smakförsämring av fisken skulle 
kunna medföra i utlåtande under våren 1967, och efterfrågar ytterligare undersökningar.530

Konflikten tilltar – en sammanfattande analys 
Under 1966 fortsatte de klagande att kritisera SIABs ansökan för att vara ofullständig samt
baserad på bristande undersökningar. Michelson kritiserade inte minst Kullenbergs utredningar 
för att brista i fråga om uppgifter om de olösliga ämnenas struktur och fördelning i avlopps-
vattnet samt i fråga om tillämpningen av Abrahams formel. Åke Karlsson kritiserade ansökan 
för att inte redovisa föroreningsmängderna eller för att i tillräcklig mån överväga renings-
metoderna i förhållande till dessa föroreningar. Karlsson efterfrågade också en marinbiologisk
utredning som underlag för att kunna bedöma föroreningarnas inverkan på omgivningen. Likaså 
fiskeriintendenten och Kammaradvokatfiskalämbetet efterfrågade basundersökningar omfat-
tande hydrografiska och marinbiologiska inventeringar. Fiskeri-intendent Enequist påpekade att 
det inte räcker med att undersöka bottenfaunan (vilket den av SIAB engagerade docent Ulf 
Grimås gjort) när kemikaliekoncentrationers inverkan på fisket skall undersökas. Både fiskeri-
intendenten och Kammaradvokatfiskalämbetet hänvisade till de stora ekonomiska konsekvenser
som en nedgång i fisket skulle innebära för fiskerinäringen (och för Bohusläns konservfabriker). 
Vattenrättsdomaren ålade i sin tur SIAB i juli 1966 att inkomma med en kompletterande
utredning i fråga om avloppsvattnets spridning, vilket ledde till att SIAB inkom med nytt 
utlåtande av Kullenberg. I detta drar Kullenberg slutsatsen att det ”är osannolikt” att det skall
kunna ske någon avsättning av fiber i Kattegatt, och han baserar sitt utlåtande på andra utlå-
tanden av bl.a. VBB, Svenska Träforskningsinstitutet och AB Skånska Cementgjuteriet.

Om sakkunnigutlåtandena från 1966 kan tilläggas att Vatteninspektionen skärpte tonen 
något jämfört med tidigare år, och nu bl.a. förordade att (i stället för att ifrågasätta om)
sedimentet från den kemiska reningen borde föras genom sedimenteringsanläggningen, trots att 
SIAB påpekat att sådana utsläpp tidigare vanligtvis tillåtits. Vatteninspektionen framhöll också 
hur SIAB borde kunna erhålla driftserfarenheter genom sin anläggning i Mörrum för att redan 
nu kunna fastslå exempelvis gränsvärden för läckvattnets ledningsförmåga. SIAB kritiserade i 
sin tur fiskeriintendent Enequist för att inte dra sina slutsatser utifrån Mörrumfabriken, vilken ju 
i allt väsentligt skulle stå modell för Viskananläggningen och således utgjorde en ”garanti” mot
olägenheter. Faktum är emellertid att Enequist utöver att hänvisa till Lövholmens bruk även
hänvisade till både Mönsterås och Mörrums bruk i fråga om konstaterad smakpåverkan på fisk, 
och när fiber medfört ”svårigheter” för fiskets utförande. SIAB höll fast vid linjen att bolaget 
gjort vad som kunde förväntas av det, och hänvisade envist till de goda erfarenheterna från 
Mörrumfabriken. SIAB konstaterar dock att viss kritik trots allt framkommit från bl.a. 
Vatteninspektionen beträffande avloppsvattenhanteringen, vilket föranlett bolaget till vissa 
ytterligare tekniska överväganden och åtaganden beträffande reningsåtgärder. Det framgår
tyvärr inte vilka specifika åtaganden som åsyftas, men antagligen handlade det endast om att 
SIAB åtog sig att fortlöpande undersöka möjligheterna till förbättrad kondensatbehandling.

4.4.3  Huvudförhandlingar och deldom (1967/1968)

De klagande inför huvudförhandlingarna 
Göteborgs stad och Grundberg åberopar ännu ett PM av Åke Karlsson under våren 1967, och 
bestrider företagets tillåtlighet med hänvisning till 8:32 i VL. Grundberg konstaterar också att 

529 Fiskeriintendenten i västerhavets distrikt – VD 9/2 1967, Aktbilaga 191, s. 6ff. (A89/1964).
530 Kungliga kammarkollegiet (Advokatfiskalämbetet) – VD 14/2 1967, Aktbilaga 195 (A89/1964).
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han nu väntat länge på SIABs svar angående de av Karlsson efterlysta utredningarna, men att 
bolaget ännu inte presterat dessa.531

Michelson framhåller vikten av att avloppsvattenfrågan utreds fullständigt innan målet
avgörs. Han ifrågasätter om för övrigt Kullenberg, som ju är oceanograf, är rätt man att uttala 
sig om huruvida badvattnet vid hallandskusten är utanför farozonen eller ej. I motsats till 
Kullenberg menar Michelson att strömförhållandena i området, tillsammans med rådande
vindförhållanden, kommer att medföra att de fasta föroreningarna kan komma att avlagras vid 
strand i ”för bad lämpliga” grunda vikar vilka samtidigt ”äro lekplatser för fiskebeståndet i 
Kattegatt och Skagerack.”532 Michelson hänvisar i detta sammanhang till ännu ett utlåtande av 
vattenbyggnadsprofessorn Lennart Rahm av den 23 januari 1967, där det framhålls att 
nedbrytningen av avloppsprodukterna från fabriken bör utredas ytterligare om målet skall få en 
seriös behandling eftersom fibern, om den sedimenteras långsamt, under vissa perioder kan 
föras in mot land av vind och ytströmmar.533

Åke Karlsson kommenterar i ett PM av den 8 februari 1967 de sju punkter som han i ett
tidigare PM (den 6/10 1966) ombett SIAB svara på. De fem första punkterna berör på olika sätt
avloppsvattnets hantering och utsläpp samt hamnanläggningen. Om det avloppsförslag och de 
uppgifter om föroreningarnas mängd och beskaffenhet som Karlsson efterfrågat kompletterande
uppgifter om i det tidigare PM:et, har SIAB egentligen inte anfört något nytt, vilket Karlsson 
kommenterar; ”[m]an kan undra om detta är ett vattenmål eller leka gömma.”534 Om den 
hydrografiska utredning i ”ett tillräckligt stort område” kring utsläppspunkten, som också 
efterfrågats av Karlsson, har SIAB hävdat att en sådan redan utförts av Kullenberg i dennes 
kompletterande yttrande. Karlsson menar dock att den osäkerhet som Kullenberg ger uttryck för 
i detta utlåtande (t.ex. beträffande inlagringen i språngskiktet) snarare förstärker farhågorna om
avloppsvattnets effekter. Vad gäller den marinbiologiska utredning om hur olika förefintliga
vatten- och bottenorganismer kan påverkas av de olika föroreningarna från fabriken, vilken 
Karlsson också efterfrågat, har SIAB hänvisat (se nedan) till samma utlåtande av zoolog Ulf 
Grimås om bottenfaunan i Viskans utsläppsområde, som Kullenberg redan tidigare hänvisat till.
Denna utredning var av marinbiologisk karaktär och bottenprover har tagits inom ett alltför
avgränsat område, kommenterar Karlsson som påpekar att frågan om fabrikens inverkan på 
organismerna i havet således kvarstår.535

SIAB inför huvudförhandlingarna
I december 1966 erinrar SIAB med anledning av fiskeriintendentens yrkan om ytterligare 
hydrografiska och marinbiologiska undersökningar, att professor Kullenberg givit en så 
”uttömmande redovisning av hithörande förhållanden” att det inte kan anses motiverat att utföra 
ytterligare undersökningar.536 I så fall hade fiskeriintendenten fått stöd för sitt yrkande från 
vatteninspektionen, fortsätter SIAB som också påpekar att marinbiologiska undersökningar som
”bör kunna tillgodose högt vetenskapliga krav” redan utförts av docent Ulf Grimås.537 Därpå går 
SIAB över till att våldsamt kritisera att fiskeriintendenten, till skillnad från Vatteninspektionen,
yrkat att företaget skall förklaras icke tillåtligt. Kritiken består i att fiskeriintendenten intagit en
helt annan ståndpunkt än inspektionen, och SIAB betonar sin rätt att kräva att intendenten 

531 Grundberg – VD 20/6 1967, Aktbilaga 300 (A89/1964).
532 Michelson – VD 30/1 1967, Aktbilaga 184, s. 17 (A89/1964).
533 Michelson – VD 30/1 1967, Aktbilaga 184, s. 17, med bilaga av den 23/1 1967 (A89/1964).
534 Bilaga 1, s. 4 till Göteborgs stad – VD 24/2 1967, Aktbilaga 200 (A89/1964).
535 Bilaga 1, s. 5 till Göteborgs stad – VD 24/2 1967, Aktbilaga 200 (A89/1964).
536 SIAB – VD 20/12 1966, Aktbilaga 176, s. 1 (A89/1964).
537 SIAB – VD 20/12 1966, Aktbilaga 176, s. 2 (A89/1964).
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utförligt och objektivt klargör skälen till sin ”så radikalt avvikande mening.”538 SIAB kritiserar
också fiskeriintendentens hänvisning till driftsstörningserfarenheter från Lövholmens bruk, 
liksom att intendenten bestrider företagets tillåtlighet: 

enbart på en helt ogrundad förmodan att fisk och skaldjur kan komma att fly från området
eller ta smak av avloppsvattnet från fabriken.539

När fiskeriintendenten i ett senare utlåtande, som förklaring till dennes och Vatten-
inspektionens skilda ståndpunkter, anfört att detta beror på att inspektionen inte beaktat fiske-
synpunkter, anför SIAB att inspektionen i så fall åsidosatt sin författningsenliga skyldighet. 
SIAB motsätter sig också att påväxten på näten i Pukaviksbukten skulle bestå av något annat än 
”marina alger som kan härledas till de kommunala utsläppen.”540 I samband med detta 
garanterar SIAB att tuben skall utformas så att fiskeredskap, såvitt möjligt, inte skall kunna 
fastna samt berättas att bolaget avser begära förbud mot ankring på och invid tuben och därtill 
sätta ut varningsmärken.541 Sammanfattningsvis anför SIAB i bestämda ordalag, att det varken 
finns skäl att befara att utsläppen av avloppsvatten kommer att medföra väsentligt förfång för
fiskerinäring av större betydenhet eller att naturvårds- och fritidsintressena i avsevärd mån
kommer att försämras samt att eventuell oro ”bäst synes kunna skingras” genom hänvisning till 
Kullenbergs uttalanden och genom konstaterandet att det inte uppkommit olägenheter av
ifrågavarande slag i områdena kring Mönsterås- och Mörrumfa-brikerna.542

Angående Vatteninspektionens förnyade yrkan om att slammet från den kemiska vatten-
reningen skall ledas via sedimenteringsbassängen, ifrågasätts förslaget än en gång av SIAB med
argument som: (a) det är bättre att föra ut föroreningarna från Viskanvattnet på djupt vatten 
genom avloppstuben än som nu sker; (b) flockningskemikalierna är av oorganisk natur och torde 
sakna ”all praktisk betydelse” sedan de (bundna i flocken) kommit ut i recipienten; och (c) det
torde bli svårt och dyrt att tillföra flocken/slammet huvudavloppet (bolaget hänvisar bl.a. till 
avvattningsproblem).543 SIAB går vidare igenom de sju punkter beträffande kompletterande
uppgifter kring (i huvudsak) avloppsvattnet som lyfts fram av Åke Karlsson, och påpekar exem-
pelvis i fråga om avloppsförslaget och de olika avloppsvattnens sammansättning, att vattenin-
spektionen inte begärt några kompletteringar kring detta och en sådan redogörelse skulle kräva 
att större delen av ritnings- och konstruktionsarbetet för fabriksanläggningen utfördes redan 
under tiden vattenmålet pågår. Vad angår de fasta föroreningarnas transport och ytterligare 
marinbiologisk utredning, hänvisar SIAB till utlåtanden av professor Kullenberg och docent
(zoolog) Grimås.

SIAB bemöter även Michelsons och Rahms argumentering i avloppsvattenfrågan, och 
hänvisar till ett nytt utlåtande av professor Kullenberg av den 11/2 1967. Här anför Kullenberg 
om fibern, att den, tvärtemot vad Rahm hävdat, tenderar att sjunka snarare än att transporteras 
upp till ytan eftersom den är tyngre än havsvattnet. Vidare framhåller Kullenberg att: 

ingenstans är turbulensen starkare än i strandzonen, och detta är därför minst av allt den 
plats, där fibern kan beräknas komma att sedimentera.544

538 SIAB – VD 2/3 1967, Aktbilaga 201, s. 6 (A89/1964).
539 Ibid.
540 SIAB – VD 2/3 1967, Aktbilaga 201, s. 5 (A89/1964).
541 SIAB – VD 2/3 1967, Aktbilaga 201, s. 5f. (A89/1964).
542 SIAB – VD 13/1 1967, Aktbilaga 181, s. 33 (A89/1964).
543 SIAB – VD 13/1 1967, Aktbilaga 181, s. 34 (A89/1964).
544 Kullenberg – SIAB 11/2 1967, s. 3, bilaga till SIAB – VD 14/2 1967, Aktbilaga 196 (A89/1964).
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Kullenberg kritiserar dessutom Rahm för att allt för dåligt motivera sitt uttalande om att det
förekommer perioder då inlagringen försvåras eller omöjliggöres.545 SIAB bemöter i sin tur 
endast Michelsons egna uttalanden i avloppsvattenfrågan, och håller sig således utanför Rahm-
Kullenberg dialogen. Bemötandena tar i sin tur närmast formen av ”ordmärkning.” Bland annat 
påpekar SIAB att Kullenberg inte alls utgår från att strömförhållandena är enahanda utefter 
kusten, i så fall hade ju de årslånga mätningar som Kullenberg föranstaltat varit tämligen me-
ningslösa.546

Även det senaste av Åke Karlssons PM (av den 8 februari 1967) kommenteras av SIAB
som menar att en ”bristande insikt i de rättsliga sammanhangen [...] lett honom [Karlsson] in på 
villospår.”547 Om den yrkan Karlsson gör här om att målet ”måste få en seriös behandling”, 
anför SIAB att allt redan ingivet material under de snart 2.5 år som målet behandlats i VD, ”på 
sakkunnigt håll anses vara tillfyllest för ett ställningstagande.”548 Detta är tydligen ”en
främmande tanke” för Karlsson, fortsätter SIAB, som menar att det för övrigt är svårt att såsom 
Karlsson själv gör, betrakta honom som en sakkunnig när han bl.a. kritiserar professor 
Kullenbergs uttalanden utan att ge någon egentlig grund för sin kritik: ”då ter sig uppgiften som 
sakkunnig förvisso skäligen enkel.”549

I april 1967 meddelar VD berörda parter att huvudförhandling i målet skall hållas i 
idrottshallen i Varberg med start den 9 maj, och samtliga partsombud uppmanas inkomma med
de handlingar man ämnar åberopa som bevisning. SIAB inkommer bl.a. med handlingen 
Precisering av bolagets åtaganden avseende avloppsvattensystemet jämte bilaga beträffande
avloppsvattnets sammansättning.550 Här preciseras avloppsvattnet, räknat i månadsmedeltal, till 
att innehålla: max 40 kg BS5 (biokemisk syreförbrukning under fem dagar)/ton massa; max 0.3 
kg sulfider/ton massa; och max 2.1 kg hartssyror/ton massa. Den totala föroreningsmängd som
kommer att tillföras recipienten utgörs enligt SIAB av ca 60 ton/dygn, räknat som torrsubstans, 
varav ca 20 ton kommer att utgöras av ligninrester.551 SIAB informerar vidare att fiberslam-
förtjockaren kommer att dimensioneras för en ytbelastning av 2.0 m/h, och att sedimenterings-
bassängerna kommer att dimensioneras för en ytbelastning av 1.4 m/h, varvid fiberutsläppet 
beräknas uppgå till ca 0.5 % av produktionen som månadsmedelvärde. SIAB informerar också 
att man i samråd med Vatteninspektionen avser att installera kontinuerliga provtagare och
mängdmätare för kontroll av stora delar av avloppssystemet. SIAB inkommer även med
handlingen Bolagets förslag till kontrollåtgärder på avloppssidan till VD, i vilken ovan nämnda
mätning och analys preciseras.552 Efter att VD efter avslutade huvudförhandlingar i juli 1967 
beslutar av SIAB begära in en kompletterande utredning i avloppstubsfrågan i fråga om salthalt, 
temperatur och dygnsmedelvattenstånd i recipienten, sänder bolaget in en sådan i augusti 

545 Kullenberg – SIAB 11/2 1967, s. 2, bilaga till SIAB – VD 14/2 1967, Aktbilaga 196 (A89/1964).
546 SIAB – VD 14/2 1967, Aktbilaga 196s. 4ff. (A89/1964).
547 SIAB – VD 2/3 1967, Aktbilaga 201, s. 7 (A89/1964).
548 Ibid.
549 SIAB – VD 2/3 1967, Aktbilaga 201, s. 8 (A89/1964).
550 Aktbilaga 252, Vid huvudförhandlingen ingiven handling av bolaget (A89/1964).
551 Avloppsvattnets sammansättning, bilaga till Aktbilaga 252, Vid huvudförhandlingen ingiven handling av bolaget
(A89/1964).
552 SIAB föreslår recipientkontroll med hjälp av; (a) funktionsprov av tuben och prov på avloppsvattnets spädning;
(b) kontroll vid ett antal provtagningsstationer i recipienten där förslagsvis vind, ström, temperatur, siktdjup, van-
liga data i fråga vattnets fysiska och kemiska sammansättning samt planktonprov undersöks; (c) kontroll av botten-
faunans förändringar i docent Grimås regi med upprepade undersökningar både före och efter fabrikens idriftta-
gande; och (d) basundersökning av fisket både före och efter fabrikens igångsättande (Aktbilaga 258, Vid huvudför-
handlingen ingiven handling av bolaget, A89/1964).
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1967.553 SIAB svarade således mycket snabbt på domstolens begäran, sannolikt som en effekt av 
att bolaget inte ville försena ärendets redan långdragna behandling ytterligare. Trots SIABs för-
sök att underminera Karlssons auktoritet, synes för övrigt bolaget ha tagit hans kritik på allvar 
genom att man frivillig valde att göra en sammanställning över avloppsvattensystemet och av-
loppsvattnets sammansättning

De klagandes reaktioner efter huvudförhandlingarna och SIABs genmälen 
Under sommaren 1967 inkommer Göteborgs stad med en skrivelse och ytterligare ett bifogat 
PM av Åke Karlsson (av den 19 juni 1967) i vilket de handlingar granskas som ingivits av SIAB
i samband med huvudförhandlingen. Beträffande bolagets precisering av avloppsvattensystemet
och avloppsvattnets sammansättning, anför Karlsson att bolaget: 

icke på något sätt visat att de angivna föroreningsmängderna kan utsläppas utan olägen-
het.554

Om det ingivna schemat över anläggningens avloppssystem påpekar Karlsson vidare hur det 
fortfarande saknas ett tekniskt klarläggande av de olika avloppsvattenmängderna, samt ännu inte 
klarlagts hur en sandvandring utefter kusten kan inverka på avloppstubens funktion.555

Michelson anför i skrivelse i oktober 1967 att det inte finns någon utredning i målet an-
gående hur det planerade Ringhalsverket kommer att påverka avloppsvattnet från sulfatfabriken 
och påpekar att ju bättre professor Kullenbergs språngskikt fungerar, ju lättare kommer Ring-
halsverket att suga upp avloppsvattnet från sulfatfabriken i kylningssyfte, och desto effektivare 
kommer det uppvärmda avloppsvattnet att spridas som ett varmvattenskikt, miltals från kärn-
kraftverkets utsläppsplats.556 Enligt mina huvudmäns mening kan dessa båda verksamheter inte 
existera vid sidan av varandra, fortsätter Michelson, varpå han yrkar att ingen av anläggningarna 
bör komma till stånd. Michelson anför dessutom att Kungl. Maj:ts ställningstagande bör avvak-
tas eftersom det gäller en lokaliseringsfråga på riksplanet.557

I februari 1968 inkommer också en skrivelse från Fiskkonservfabrikernas förening, där 
skarpsillfiskets vitala betydelse för konservfabrikerna framhålls och där det informeras att ”en 
betydande del” av de drygt tre ton skarpsill som konservfabrikerna köpte in under 1967, kom 
just från Halland. Av denna anledning kräver föreningen att avloppstuben förkortas så att den ej 
kommer att sträckas längre ut än till den inre gränsen för trålfisket, eller alternativt förflyttas i 
avsevärt sydligare riktning.558

SIABs genmälen på de klagandes kompletterande skrifter kan allmänt sett beskrivas som
avvisande och genomsyrandes av en betydande irritation å bolagets sida. Bland annat menar
SIAB att Göteborgs stads skrivelse snarast tar upp frågor som berör detaljplaneringen av 
fabriken och inte dess tillåtlighet.559 Vidare anklagas Michelson i en skrivelse i oktober 1967 för 
att medvetet söka sinka skriftväxlingen i målet när Michelson samma dag som erinringsskriften
går ut inkommer med en anståndsbegäran om att inkomma med yttrande först efter att bolaget 

553 Vattendomstolens beslut om kompletterande utredning enligt protokoll den 3-4/7 1967, Aktbilaga 305, s. 1f.
(A89/1964); och SIAB – VD 20/8 1967, Aktbilaga 314 (A89/1964).
554 Bilaga 1, s. 2, till Göteborgs stad – VD 19/6 1967, Aktbilaga 299 (A89/1964).
555 Bilaga 1, s. 1ff., till Göteborgs stad – VD 19/6 1967, Aktbilaga 299 (A89/1964).
556 Tillståndsprövning av Ringhalsverket pågick i Länsrätten i Halland samtidigt som vattenmålet i Värökonflikten.
Michelson företrädde NHLV även i detta mål.
557 Michelson – VD 20/10 1967, Aktbilaga 331, s. 1f. (A89/1964).
558 Fiskkonservfabrikernas förening – VD 16/2 1968, Aktbilaga 341, s. 1 (A89/1964).
559 SIAB – VD 3/7 1967, Aktbilaga 303, s. 2 (A89/1964).

262



överlämnat kompletterande utredningen till Michelson själv. Sist i denna skrivelse vädjar SIAB
till VD om att deldom fälls i tillåtlighetsfrågan ”inom den allra närmaste tiden” och hemställer
att VD ”omedelbart” ger besked om när deldom kommer att avkunnas.560 SIAB hänvisar till den 
”över två år långa” förberedande skriftväxlingen och den ”från både allmän och enskild syn-
punkt” stora angelägenheten om projektets snara genomförande. Dessutom framhålls de olägen-
heter, bl.a. avbräck i projekteringen, som den utdragna processen innebär för SIAB, men också 
de olägenheter som det innebär för de skogsägare som berörs av projekteringen, vilka: 

genom att virkesöverskottet i denna del av landet ej tas om hand […] går miste om inkom-
ster på ca 90 milj. årligen.561

Vårt land går dessutom miste om ett exporttillskott på i runda tal 150 miljoner om året, påpekar 
SIAB avslutningsvis.562

Deldom i maj 1968 
I deldom av den 10 maj 1968 finner VD det skäligt att till särskilt avgörande jämlikt 11:66, 1 
mom. i VL (när företagets snara genomförande är angeläget eller eljest synnerliga skäl därtill 
prövas föreligga), bl.a. ta upp frågan om avloppsutsläppets tillåtlighet och tillstånd till utförande 
av för detta företag erforderliga arbeten. VD tar därpå beslutet att lämna SIAB tillstånd att lägga
ut avloppstub enligt det av SIAB senast framförda förslaget samt att ta i anspråk för tuben 
erforderligt område.

Deldomen överklagas av flera av de klagande i alla de delar som analyseras i detta avsnitt.
Vattenöverdomstolen beslutar i sin tur i dom i februari 1969 att återförvisa den del av målet som 
gäller avloppstuben563 till VD.564 I mars 1969 beslutar VD till följd av detta att förelägga SIAB
att senast en månad senare inkomma med kompletterande handlingar beträffande eventuella nya 
avloppstubsförslag och därmed sammanhängande uppgifter565 om avloppsvattnets behandling 
och uppträde i recipienten etc.566 I och med att Vattenöverdomstolen inte lämnade klartecken för 
avloppstuben, gick således avloppstubsfrågan upp för en ny rond i VD (se avsnitt 4.4.4). 

Huvudförhandlingar och deldom – en sammanfattande analys 
I slutskedet av vattenmålets första rond växte kritiken mot den av SIAB engagerade 
oceanografen Kullenberg. Michelson ifrågasatte exempelvis om Kullenberg överhuvudtaget var
rätt man att uttala sig om föroreningarnas inverkan på badvattnet. Han underströk dessutom det 

560 SIAB – VD 3/10 1967, Aktbilaga 327, s. 5 (A89/1964).
561 Ibid.
562 Ibid.
563 I dom i oktober 1969 beslutar vattenöverdomstolen att endast ändra övriga delar av vattendomstolens deldom
(damm och vattenbortledningsföretag) från maj 1968 i fråga om rättegångskostnader (Vattenöverdomstolens dom
den 24/10 1969, Aktbilaga 421, A89/1964).
564 Vattenöverdomstolens slutliga beslut den 11/2 1969 med återförvisning av målet till vattendomstolen gällande
avloppstuben, Aktbilaga 392 (A89/1964).
565 Här åsyftas; (a) en utredning om huruvida SIAB önskar prövning av avloppstub med annan längd, sträckning
och/eller utformning eller ej; (b) en teknisk beskrivning över det eller de avloppstubförslag som avses; (c) en redo-
görelse för avloppsvattnets behandling före utsläppet, varvid bör framgå i vad mån olika tubförslag påverkar
fabrikationsprocessen eller kräver särskilda reningsanordningar; (d) en redogörelse för avloppsvattnets uppträdande
i recipienten vid respektive avloppstubsförslag; (e) uppgifter kring fastighetsfrågan för respektive avloppstubs-
förslag samt beträffande föreslagna reningsanläggningar; (f) uppgifter om de ersättningar SIAB vill föreslå för ska-
da eller intrång av tub och utsläpp; (g) en förteckning över dem som enligt SIABs mening bör anses vara sakägare
(Beslut i VD den 11/3 1969, Aktbilaga 393, A89/1964).
566 Beslut i VD den 11/3 1969, Aktbilaga 393 (A89/1964).
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större perspektiv som tillståndsfrågan beträffande Väröanläggningen borde ges genom att av-
loppsvattnet från anläggningen torde kunna påverkas av det planerade Ringhalsverket, och då 
det handlade om en lokaliseringsfråga på riksplanet.567 Även Karlsson kritiserade Kullenberg i 
högre grad än tidigare och anförde bl.a. att Kullenbergs senare utlåtande snarare förstärkte farhå-
gorna beträffande utsläppen. Karlsson kritiserade också att SIAB hänvisade till Ulf Grimås
”marinbiologiska utredning” när dess syfte snarare var att utreda konsekvenserna för fisket 
enbart.568

SIAB anförde i sin tur om Karlssons PM att det speglade en ”bristande insikt i de rättsliga
sammanhangen” och att det var svårt att se honom som en sakkunnig. Även i fråga om fiskeri-
intendent Enequists yrkan om ytterligare hydrografiska och marinbiologiska under-sökningar 
hänvisade SIAB till docent Ulf Grimås. Utöver fiskeriintendenten efterfrågade även Kammar-
advokatfiskalämbetet ytterligare utredning om utsläppens inverkan. Det är noterbart att båda 
dessa myndigheter som uttalade sig på uppmaning av VD, efterfrågade en vidgad utredning 
kring utsläppets inverkan på recipienten utan att få gehör från VD, vilket tillsammans med det 
faktum att VD efter SIABs anhållan fann det skäligt att ta upp tillståndsfrågan till snar behand-
ling, speglar en relativt positiv inställning från VD:s sida i fråga om anläggningens tillkomst.
SIAB kritiserade fortsättningsvis fiskeriintendenten för att inta en helt annan ståndpunkt än 
Vatteninspektionen i fråga om företagets tillåtlighet. Vidare framhölls hur det saknades under-
sökningar som visade att det skulle föreligga risk för olägenheter för fisket om sulfatfabriken 
anlades. Fiskeriintendentens bestridande av företagets tillåtlighet var enligt SIAB således endast
baserat på ”en helt ogrundad förmodan” att fisket skulle ta skada av fabriken. 

I ett yttrande i januari 1967 omnämnde SIAB för första gången ”naturvårds- och fritids-
intressen” i samband med avloppsvattenfrågan från att tidigare i högre grad ha fokuserat på 
eventuella negativa effekter på fisket. SIAB hänvisade återigen till Mönsterås och Mörrum-
fabrikerna i ett, som bolaget uttryckte det, försök att skingra den eventuella oro som trots allt 
kunde finnas beträffande avloppsvattnets inverkan eftersom det inte uppkommit några olägen-
heter kring dessa fabriker. SIAB motsatte sig vidare så sent som i januari 1967 att sammanställa 
ett avloppsförslag och en redogörelse för de olika avloppsvattnens sammansättning (vilket 
Karlsson efterfrågat), bl.a. med motiveringen att ett sådant förslag/redogörelse skulle kräva att 
en stor del av ritnings- och konstruktionsarbetet för anläggningen gjordes redan nu. Däremot
valde SIAB att ge en ganska ingående redogörelse över alternativa luftvårdsåtgärder, trots att, 
vilket bolaget självt framhöll, denna fråga inte hörde till vattenmålet(!). Varför ville SIAB lyfta
fram luftvårdsåtgärder i detta sammanhang? Var man osäker över tillståndsprövningens utslag 
och ville styra fokus över till de luftvårdsåtgärder som man hade erfarenheter av (från bl.a. 
Mörrum), som hade gott anseende569 och som man faktiskt hade för avsikt att vidta? Fanns det 
kanske också en kostnadsaspekt med i bilden? Vatteninspektionen hade ju skärpt tonen i 
utlåtandet 1966 och vattenvårdande åtgärder i form av avloppsvattenhantering krävde sannolikt i 
allmänhet större investeringar i sammanhanget än aktuella luftvårdande åtgärder. Inför huvud-
förhandlingen i maj 1967 lämnade SIAB trots allt in både schema över avloppsvattensystem och 
redovisning över åtaganden avseende avloppsvattensystemet samt över avloppsvattnets sam-
mansättning. Måhända hade Karlssons efterfrågan trots allt viss inverkan på SIAB. Karlsson å 

567 De samtida diskussionerna om den fysiska riksplaneringen resulterade bl.a. i SOU 1971:75 samt i ett riksdags-
beslut 1972 beträffande generella riktlinjer för den fysiska planeringen och tillståndsgivning med hänsyn till
naturvård, kulturminnesvård, friluftsliv, jordbruk, skogsbruk, fiske, rennäring, fritidsbebyggelse och försvar.
568 Marinbiologi utgör en vetenskapsgren som studerar havens organismvärld, från bakterier och encelliga alger till 
sjöfågel och valar.
569 Exempelvis lyftes Mörrumanläggningens luktsystem fram som ett väl fungerande system i; Statens luftvårds-
nämnd (1965a).
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sin sida följde upp SIABs nya inlagor i nytt PM i juni 1967 där han konstaterade att inlagorna 
”inte på något sätt” visade att utsläpp kunde ske utan olägenhet.

På hösten efter huvudförhandlingarna 1967 vädjade SIAB till både VD och Vattenöver-
domstolen om besked om när deldom skulle komma att avkunnas. Man hänvisade i detta 
sammanhang till den långa förberedande brevväxlingen i målet och till anläggningens stora
betydelse för både berörda skogsägare och för landets exportinkomster. Deldom gavs i maj 1968 
som dock överklagades i avloppsdelen, vilken Vattenöverdomstolen genom dom i februari 1969 
återförvisade till VD.

4.4.4  Avloppsvattenfrågans andra rond och den vetenskapliga kontroversen (1969-1971) 

Efter att Vattenöverdomstolen återförvisat avloppsdelen till VD beslutar VD att förelägga SIAB 
att inom en månad inkomma med kompletterande handlingar beträffande eventuella nya av-
loppstubsförslag. SIAB inkommer till följd av detta med två skilda förslag på sträckning, längd 
och utförande av avloppstub: 

1. där det ena förslaget, vilket nedan benämns alternativ II, i stort sett överensstämmer med
ursprungsförslaget från 1964 (alternativ I), 

2. och där det andra förslaget, vilket nedan benämns alternativ III, utgör det förslag om för-
längning och sydligare sträckning av tuben som SIAB lade fram inför VD under våren 
1966.

3. SIAB inkommer under vintern 1969/1970 med ytterligare ett förslag till tubsträckning, 
vilket nedan benämns alternativ IV, som i stort överensstämmer med alternativ II sånär 
som på en förlängning och sydligare sträckning av tuben på ett par hundra meter.

Parternas synpunkter på tubförslagen 
Grundberg inkommer med tre skrivelser till VD i avloppstubsfrågan efter att den återförvisats 
dit, två under 1969 och en i juli 1970. I dessa vidhåller han sitt bestridande av avloppsföretagets 
tillåtlighet och accepterar således inte den sträckning av avloppstuben (alternativ III) som VD 
givit SIAB tillstånd för genom deldomen i maj 1968. Han befarar en ”sannolik risk” för en 
”smygande” förorening av recipienten, och hänvisar till ett bifogat utlåtande av en professor i 
oceanografi vid Imperial College of Science and Technology i London, P. R. Owen, av den 2 
februari 1969 (se vidare nedan). Detta utlåtande ifrågasätter flera av Kullenbergs ståndpunkter. 
Grundberg ifrågasätter dessutom alternativ II beträffande avloppstubens sträckning, och menar
att det förefaller kunna orsaka en ännu större risk, än övriga alternativ, för att avloppsvatten kan 
komma att föras upp mot ytan och in mot stränderna. Han påpekar också hur detta alternativ 
(eller rättare sagt alternativ I) en gång utdömts av dåvarande Vatteninspektionen.570 I övrigt 
yrkar Grundberg om att SIAB åläggs: (a) inkomma med ett modifierat förslag till avlopps-
vattenrening i fabriken; (b) utföra mätningar beträffande strömförhållanden i recipienten, vilka 
kompletteras med observationer över spridningen av färg från de föreslagna utsläppsöpp-
ningarna; samt (c) verkställa en bestämning av nedbrytningsprocessen för fiber i havsvatten. 
Dessutom anhåller Grundberg än en gång om att VD borde tillkalla egen oceanografisk exper-
tis.571

Även Björck inkommer med en skrivelse till VD efter det att Vattenöverdomstolen
återförvisat avloppsvattenfrågan dit. Han bestrider att tillstånd över huvud taget lämnas till 
utläggning av tuben, med motiveringen att det genom förebragta utredningar ännu inte är klar-

570 Grundberg – VD 25/6 1969, Aktbilaga 403, s. 1ff. (A89/1964).
571 Ibid.
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lagt om fara finns för kustens utnyttjande för rekreation. Likaså åberopar han, liksom Grund-
berg, professor Owens utredning. Björck framhåller det dessutom som nödvändigt att Kullen-
berg och Owen hörs personligen inför VD vid kommande huvudförhandling, så att skiljaktiga
uppfattningar kan klarläggas närmare. Björck yrkar också än en gång om att VD borde förordna 
särskild sakkunnig att ange utlåtande i utsläppsdelen, och föreslår laborator Arthur Svansson vid 
Havsfiskelaboratoriet i Fiskebäckskil.572

Advokat Claes Beyer (ombud för Svenska Västkustfiskarnas centralförbund) inkommer 
med ett utlåtande till VD i juni 1969 där han framhåller betydelsen av de intressen som hans
huvudmän företräder och påpekar att 24 trålare fiskar i det aktuella området med vardera i 
genomsnitt fem mans besättning och med en årsinkomst/båt på omkring 200 000 kronor, varav 
omkring hälften härrör från fiske utefter den inre trålfiskegränsen i det aktuella området (man
befarar framförallt att tuben skall komma att utgöra ett mekaniskt hinder för trålning). Dessutom 
påpekar Beyer hur VD i sin deldom fastslagit att detta är en näring av större betydenhet. Det är 
sålunda ”med stor tillfredsställelse som mina huvudmän” konstaterat att SIAB, liksom 
Naturvårdsverket, kunnat medge bifall till alternativ II beträffande tubutförande, eftersom
alternativ III skulle innebära att skarpsillfisket i nämnda område måste upphöra. Med alternativ
II torde däremot olägenheterna vara ”i stort sett undanröjda”, fortsätter Beyer, som avslutnings-
vis yrkar att VD, om man inte anser sig kunna medge tillstånd till utläggande av tuben enligt 
alternativ II, ålägger SIAB att utföra tuben så att den mynnar strax väster om Klåback.573

Till protokollet från ett sammanträde i verkställande direktörens (för Södra) chefsgrupp i 
oktober 1968 finns bifogat en Nulägesrapport för Tekniska Avdelningen av Emil Haeger där det 
dels konstateras att Kullenberg nu har tillräckligt underlag för ett ställningstagande från bolagets 
sida beträffande avloppstubens sträckning, dels informeras om att ett yttrande från Svenska 
Västkustfiskarnas Centralförbund är att vänta i slutet av månaden samt att ”förhandling” 
förväntas ske med Skogsindustriernas vatten- och luftvårdsforskning574 den 19 samma månad.575

I ett senare sammanträdesprotokoll från verkställande direktörens chefsgrupp i december 1968 
finns ytterligare en Nulägesrapport bifogad vari det informeras att Svenska Västkustfiskarnas
Centralförbund nu begärt att tuben skall utföras enligt i stort sett det ursprungliga förslaget 
(alternativ I) samt att SIAB medgivit detta efter samråd med Naturvårdsverket.576 I mars 1969 
konstateras dock i verkställande direktörens chefsgrupp att Vattenöverdomstolen återfört 
tubfrågan till VD, trots medgivande från SIABs sida i fråga om fiskarnas önskemål och trots 
tillstyrkan från Naturvårdsverket.577

Till följd av frågans återförande till VD inkom som bekant SIAB med de två alternativen
till tubsträckning till VD i april 1969, där alternativ II utarbetats i samråd med Västkustfiskarnas 
centralförbund och i stort sett överensstämde med ursprungsförslaget. De båda förslagen 
redovisas närmare i ett bifogat PM av VBB (PM med beskrivning av utloppsledning i havet för 
sulfatfabrikens avloppsvatten av den 15 april 1969). SIAB informerar att de olika förslagen inte

572 Björck – VD 1/7 1969, Aktbilaga 408, s. 1ff. (A89/1964).
573 Claes Beyer (ombud för Svenska Västkustfiskarnas centralförbund m.fl.) – VD 18/6 1969, Aktbilaga 401, s. 1f.
(A89/1964).
574 När skogsindustriernas Vattenlaboratorium år 1963 kom att handha även luftvårdsfrågor, ändrade Stiftelsen
Skogsindustriernas vattenskyddsforskning namn till Stiftelsen Skogsindustriernas vatten- och luftvårdsforskning (se
avsnitt 2.3.2).
575 Sammanträde den 15/10 1968, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från möten med
verkställande direktörens (Södras) chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
576 Sammanträde den 17/12 1968, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från möten med
verkställande direktörens (Södras) chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
577 Sammanträde den 4/3 1969, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från möten med verkställande
direktörens (Södras) chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
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skulle innebära någon skillnad, varken i fråga om fabrikationsprocessen eller i fråga om av-
loppsvattnens behandling, varför de åtaganden bolaget gjort sedan tidigare beträffande avlopps-
vattnens behandling sålunda kvarstår. Beträffande eventuella skillnader mellan de olika tubalter-
nativen i fråga om avloppsvattnets spridning i recipienten, hänvisas till ett bifogat utlåtande av
professor Kullenberg av den 25 april 1969 vari det konstateras att skillnaden mellan de olika 
alternativen är obetydlig ifråga om inlagring, ehuru alternativ II visar på en något lägre utspäd-
ning.578

Kungliga Sjöfartsstyrelsen uppger i juni att man inte har något att erinra mot bifall till 
SIABs kompletterade ansökan, där det framgår att SIAB återgått till det ursprungliga förslaget 
till sträckning av avloppstub.579 Inte heller länsstyrelsen i Hallands län motsätter sig att tillstånd
lämnas till tubsträckning enligt alternativ II,580 och ej heller Naturvårdsverket såvida inte:

domstolen vid sin vägning mellan avbräcket för hummer- och krabbfisket vid Stora Berg 
och intrånget på trålfisket skulle finna, att skäl talar för det ursprungliga alternativet, […]
[samt] med hänsyn till de tämligen ringa skillnader i utspädning vid de olika alternativen 
som Kullenberg redovisat.581

Fiskeriintendent Enequist resonerar ingående kring de båda tubförslagen ur framförallt
fiskesynpunkt. Han kommer fram till att det av ekonomiska skäl (för framförallt skarpsillfisket) 
är motiverat att förlägga tuben enligt alternativ II, även om det förutses kunna åstadkomma
skada på hummer- och krabbestånd. Fiskeriintendenten konstaterar också, med anledning av att 
tuben efter ytterligare undersökningar av recipienten kan komma att behöva förlängas, att en 
förlängning av tuben enligt alternativ II, 300 meter längre söderut, skulle innebära att den når ut 
till ett vrak där trålning ändock ej kan bedrivas.582 Advokatfiskalämbetet vid Kungl. Kammar-
kollegiet har i sin tur inget att erinra mot fiskeriintendentens yttrande i målet, under det att 
länsläkaren framhåller att han i avsaknad av kompetens i hydrologiska frågor endast vill anföra 
att det kan ifrågasättas om det inte bör föreskrivas SIAB en regelbunden kontroll ur limnologisk
och fiskeribiologisk synpunkt med redovisning till bl.a. Naturvårdsverket för eventuella
framtida skyddsåtgärder.583

I en skrivelse till VD i augusti 1969 framhåller SIAB fördelarna med tubutförande enligt 
alternativ II, inte minst eftersom det visat sig utgöra det bästa alternativet ur skarpsillfiskeaspekt 
och varken fiskeriintendenten i sitt senaste yttrande, eller tidigare Naturvårdsverket, funnit skäl 
att motsätta sig detta önskemål. SIAB konstaterar emellertid att både fiskeriintendenten och 
Naturvårdsverket resonerat kring möjligheterna till en eventuell förlängning och ändrad 
sträckning av tuben om fortsatta undersökningar skulle ge skäl därtill, samt att Svenska Väst-
kustfiskarnas centralförbund i sitt uttalande i andra hand yrkat att tubens utsläppsträcka förläggs 
ca 1 km nordväst om Klåback fyr. Genom att detta är ett mer väderleksberoende område skulle 
en ändrad tubsträckning innebära en kostnadsökning för bolaget på ca sex miljoner kronor, 
fortsätter SIAB, som av den anledningen, parallellt med att alternativ II är att föredra från fiske-
synpunkt, motsätter sig en ändrad tubsträckning.584

578 SIAB – VD 26/4 1969, Aktbilaga 395 (A89/1964).
579 Kungliga sjöfartsstyrelsen (Nautiska byrån) – VD 12/6 1969, Aktbilaga 399 (A89/1964).
580 Länsstyrelsen i Hallands län – VD 4/7 1969, Aktbilaga 411 (A89/1964).
581 Statens Naturvårdsverk – VD 4/7 1969, Aktbilaga 412, s. 1 (A89/1964).
582 Fiskeriintendenten i västerhavets distrikt – VD 25/6 1969, Aktbilaga 402, s. 1ff. (A89/1964).
583 Kammaradvokatfiskalämbetet – VD 27/6 1969, Aktbilaga 405 (A89/1964), och Länsläkareorganisationen i
Hallands län – VD 27/6 1969, Aktbilaga 404 (A89/1964).
584 SIAB – VD 27/8 1969, Aktbilaga 415, s. 2 (A89/1964).
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Vad angår de krav som ställts från ”klagandehåll” om förordnande av sakkunnig på det 
oceanografiska området i syfte att pröva hållbarheten i Kullenbergs slutsatser, påpekar SIAB att
det ter sig särskilt opåkallat när man samtidigt åberopar utlåtande av professor Owen. I den mån
det för övrigt kan finnas meningsskiljaktigheter mellan Owen och Kullenberg, ”rör det sig ej om 
väsentligheter” för föreliggande bedömanden, fortsätter SIAB.585

Även om så skulle anses vara fallet torde det ej bereda domstolen några svårigheter att på 
grundval av dessa uttalanden ta ställning till en fråga, som numera kan anses vara avgränsad
till ett val av den lämpligaste tubsträckningen med hänsyn till fiskeintresset.586

SIAB anför vidare om professor Owens förslag om utföranden av utredningar kring nebryt-
ningsprocessen för fiber i havsvatten, att vissa sakägare tagit fasta på detta, just för den händelse 
att nya utredningar skall göras i målet. Sådana utredningar, eller för den delen en utredning 
utförd av havsfiskelaboratoriet kring syreförhållandena i Kattegatt, skulle emellertid inte enligt
SIAB tillföra målet någon ytterligare klarhet.587 Avslutningsvis framhålls än en gång den 
samhällsekonomiska betydelsen av att målet i dess återstående delar handläggs med ”största 
möjliga skyndsamhet.”588

I ett yttrande i september 1969 anför i sin tur fiskeriintendent Enequist att: 

[u]r de synpunkter jag har att beakta syns huvudfrågan vara att väga intrånget på trålfisket
[…] mot fisket med tinor efter hummer och krabba, […] jämte annat fiske med nät […]. En
mångfald otillräckligt kända faktorer gör en sådan jämförelse svår. Trålningen i de kustnära 
vattnen har intensifierats under senare år, samtidigt som yrkesfisket med tinor, nät och
backor gått tillbaka – måhända delvis som en följd av det tilltagande trålfisket, som har 
inkräktat på det äldre fisket med småredskap.589

Enequist kommenterar sedan vilken placering av tuben som torde medföra det minsta
ekonomiska avbräcket för fisket. Han konstaterar i samband med detta att det inte existerar en så 
detaljerad statistik över fisket i det aktuella området som varit önskvärd, men menar att 
tubmynningens placering enligt det första alternativet skulle bringa ett mindre ekonomiskt
avbräck för fisket än om den skulle mynna vid Klåback.590

I november 1969 informerar SIAB på föreläggande av VD om att bolaget som enda 
muntliga bevisning avser höra Kullenberg; ”enär vissa motparter avser att vid den blivande
huvudförhandlingen höra professor Owens såsom sakkunnig.”591 SIAB informerar dessutom om
att VBB gjort omfattande bottenundersökningar med dykare och ekolodning under sommaren 
och hösten 1969 på uppdrag av bolaget (SIAB hänvisar till bifogat PM av VBB av den 12 
november 1969) i syfte att söka erhålla ”en mera exakt klarhet än tidigare om den lämpligaste
tubsträckningen.”592 Denna undersökning mynnar i ytterligare ett alternativ till tubutförande 
(alternativ IV), fortsätter SIAB, vilket inte bara är ett ”tekniskt sett avsevärt gynnsammare”
alternativ, utan även ”tillgodoser” den jämkning av sträckningen i förhållande till alternativ II

585 SIAB – VD 17/8 1969, Aktbilaga 414, s. 1ff. (A89/1964).
586 SIAB – VD 17/8 1969, Aktbilaga 414, s. 3 (A89/1964).
587 SIAB – VD 17/8 1969, Aktbilaga 414, s. 3f. (A89/1964).
588 SIAB – VD 27/8 1969, Aktbilaga 415, s. 3 (A89/1964).
589 Fiskeriintendenten i västerhavets distrikt – VD 26/9 1969, Aktbilaga 418, s. 1 (A89/1964).
590 Fiskeriintendenten i västerhavets distrikt – VD 26/9 1969, Aktbilaga 418, s. 1ff. (A89/1964).
591 SIAB – VD 13/11 1969, Aktbilaga 427, s. 1 (A89/1964).
592 SIAB – VD 13/11 1969, Aktbilaga 427, s. 2 (A89/1964).
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som fiskeriintendenten förespråkade.593 Vad avser den tekniska ”vinsten” med det nya alter-
nativet, föreslås av VBB att plaströr skall användas för tuben i stället för stålrör, med motive-
ringen att plaströrstekniken utvecklats avsevärts sedan VBB sammanställde sitt första PM om 
tubutförande år 1964, och dessutom är billigare och enklare att lägga ut i havet eftersom de inte 
behöver skarvas ihop i större längder innan de transporteras ut för läggning.594 SIAB informerar
hur bolaget, efter samråd med Svenska Västkustfiskarnas centralförbund, fått bekräftat att yrkes-
fiskarna inte har något att erinra mot det nya förslaget. Således yrkar SIAB avslutningsvis om att 
i första hand få lägga ut tuben enligt alternativ IV.595

På ett sammanträde med verkställande direktörens (Södras) chefsgrupp i december 1969 
lägger Haeger fram en teknisk rapport där det bl.a. informeras om att Naturvårdsverket nyligen 
offentliggjort ett förslag till riktlinjer för emissionsbegränsande åtgärder vid vattenförorenande
anläggningar, vilket verket avser distribuera inom de närmaste veckorna.596 På sammanträdet
månaden därpå konstateras att de oceanografiska beräkningarna av spädningsförhållandena
m.m., vad angår alternativ IV, visat sig ”mycket tidsödande” och sannolikt ”förskjuter” huvud-
förhandlingarna med två månader. Det är oklart vad som åsyftas här eftersom Kullenberg sam-
manställer ett utlåtande i frågan (se nedan) t.o.m. dagen innan Haeger konstaterar att beräk-
ningarna är tidsödande.597

I januari 1970 meddelar SIAB ytterligare smärre korrigeringar av alternativ IV, och hänvi-
sar till ännu ett bifogat PM av VBB (Tillägg till PM av den 12 januari 1970) samt till ett bifogat 
yttrande av Kullenberg av den 22 januari 1970. SIAB framhåller hur Kullenberg genom alter-
nativ IV kommit fram till att det erbjuder något större initialutspädning men att avloppsvattnet
genom detta förslag också oftare inblandas i ytskiktet. Det påpekas dock också att utspädningen, 
i de fall då avloppsvattnet inblandas i ytskiktet, blir 1000-faldig nära utsläppsområdet för att 
därefter ytterligare öka med avståndet från utsläppsplatsen. Om avloppsvattnet når kusten blir 
det således i en icke påvisbar koncentration, fortsätter SIAB, som dock konstaterar att det trots 
detta finns vissa motparter som, med stöd av professor Owen, befarar fiberansamling vid 
kusten.598

I april 1970 meddelar både Sjöfartsverket (tidigare Sjöfartsstyrelsen, ombildades 1969) 
och fiskeriintendent Enequist att man inte har något att erinra mot alternativ IV.599 Samma
månad beslutar vattenrättsdomaren förelägga SIAB att inkomma med vissa kompletterande 
uppgifter utgörandes av: (a) uppgift om och i så fall i vilka avseenden tidigare uppgivna snitt-
värden beträffande avloppsvattnets sammansättning ändrats till följd av SIABs åtagande om 
minskning av avloppsvattnets biokemiska syreförbrukning och av övergång till rening med
kemisk fällning; (b) ritningar över anordningar som erfordras för kemisk fällning; samt (c)
uppgifter om de anläggnings- och driftkostnader som följer av dessa åtgärder.600 Jämlikt 11:46,
1 stycket i VL (provisoriskt tillstånd), delges trots allt SIAB samma månad tillstånd att, i väntan

593 SIAB – VD 13/11 1969, Aktbilaga 427, s. 2 (A89/1964).
594 PM med redogörelse för detaljerade undersökningar sommaren och hösten 1969 och därav föranlett förslag till
utsläppsledning, s. 3f., bilaga till SIAB – VD 13/11 1969, Aktbilaga 427 (A89/1964).
595 SIAB – VD 13/11 1969, Aktbilaga 427 (A89/1964).
596 Sammanträde den 19/12 1969, Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll från möten med verkstäl-
lande direktörens (Södras) chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö)
597 Sammanträde i januari 1971 (närmare uppgifter okända), Södra Skogsägarnas ekonomiska förening, Protokoll
från möten med verkställande direktörens (Södras) chefsgrupp 1968-1971 (Södras arkiv, Växjö).
598 SIAB – VD 25/1 1970, Aktbilaga 432, s. 2 (A89/1964).
599 Sjöfartsverket – VD 1/4 1970, Aktbilaga 443 (A89/1964), och Fiskeriintendenten i västerhavets distrikt – VD
3/4 1970, Aktbilaga 444 (A89/1964).
600 Beslut i VD den 16/4 1970, Aktbilaga 462 (A89/1964).
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på VD:s prövning av målet i avloppsutsläppsdelen, utlägga en 3500 meter lång avloppstub i 
plastmaterial i havet (enligt alternativ IV). Arbetena får dock inte utföras under perioden juni-
augusti med anledning av risk för orsakande av grumling till men för bad.601 Michelson m.fl.
överklagar det provisoriska tillståndet till Vattenöverdomstolen, som i sin tur i juni beslutar 
avslå överklagandena.602

I maj inkommer SIAB med den kompletterande utredningen till VD och anför beträffande 
genomsnittsvärdena på avloppsvattnets sammansättning, att det enda värdet som förändras är 
just det för den organiska substansen som biokemisk syreförbrukning, vilket dras ner genom att 
avloppsvattnets biokemiska syreförbrukning minskas. Beträffande frågan om hur snittvärdena
för avloppsvattnets sammansättning ändras genom övergång till rening med kemisk fällning, 
konstaterar SIAB att reduktionen genom fällning med aluminiumsulfat av de svarthaltiga 
avloppsvattnen synes kunna bli 8 respektive 10 % i fråga om totala BS0- och ligningutsläppen. 
Dessa effekter betraktar dock bolaget som marginella. Vad angår ritningar, driftskostnader etc.
för anordningarna förknippade med den kemiska fällningen, hänvisar SIAB till ett bifogat PM
av VBB av den 15 maj 1970 (PM angående utförande av anläggning för kemisk rening), och av 
IVLAB av den 14 maj 1970 (PM angående behandling av sulfatavloppsvatten genom kemisk 
fällning). I PM:et från IVLAB framkommer att SIAB gett IVLAB i uppdrag ”att utreda effekten 
av kemisk fällning av vissa specificerade avloppsvatten.”603 Det framkommer också att kemisk
fällning av avloppsvatten i syfte att reducera utsläppen av både lösta och fasta föroreningar, 
utgör en relativt ny teknik för cellulosaindustrin. Vidare framkommer att laboratorie-undersök-
ningar visat på god effekt vad gäller vatten förorenade av luttorrsubstans och fiber, men att
metoden inte visat sig lika framgångsrik i fråga om blekeriavloppsvatten och kondensat. Där-
utöver informeras om att det endast finns driftserfarenhet från en fullstor anläggning vad beträf-
far kemisk fällning av cellulosaavloppsvatten, och att denna nyligen tagits i drift för tillverkning
av oblekt sulfat och så kallad NSSC-massa.604

Med anledning av SIABs kompletterande utredningar anför Naturvårdsverket i juli 1970
att samtliga sedimenteringsbassänger bör utrustas med flockningsenhet eftersom enbart omrör-
ning av avloppsvattnet i flockningsdelen visat sig kunna förbättra sedimenteringseffekten med
upp till 15 %. Vad beträffar frågan om kemisk fällning av avloppsvattnen framhåller Natur-
vårdsverket att man till skillnad från SIAB inte anser det vara en marginell effekt när reduktio-
nen synes kunna bli 8 respektive 10 % genom fällning med aluminiumsulfat vad beträffar totala 
BS- och ligninutsläppen. Med hänsyn till detta anser Naturvårdsverket det vara angeläget att
avloppssystemet utformas så att prov med kemisk fällning av de svarthaltiga avloppsvattnen kan 
vidtas samtidigt som sulfatfabriken tas i drift. Dessutom påpekar Naturvårdsverket att det inte
kan uteslutas att nya, och för blekeriavloppsvatten lämpliga fällningskemikalier, kan bli 
tillgängliga i framtiden.605

I en skrivelse sammanställd några dagar efter Naturvårdsverkets, framhåller Grundberg
Naturvårdsverkets yttrande som så entydigt och klart i fråga om kemiska renings-/fällnings-
anläggningen, att SIAB bör åläggas att ”ställa sig detsamma till efterrättelse.” 606 De ökade 
kostnaderna för fällningsanläggningen borde enligt Grundberg inte verka avskräckande för 
SIAB med tanke på att sulfatverkets totala anläggningskostnad är ca 200 miljoner kronor samt

601 Beslut i VD den 21/4 1970, Aktbilaga 463 (A89/1964).
602 Beslut i Vattenöverdomstolen den 16/6 1970, Aktbilaga 502 (A89/1964).
603 PM angående behandling av sulfatavloppsvatten genom kemisk fällning, s. 1, bilaga till SIAB – VD 21/5 1970,
Aktbilaga 496 (A89/1964).
604 Ibid.
605 Naturvårdsverket – VD 10/7 1970, Aktbilaga 505 (A89/1964).
606 Grundberg – VD 15/6 1970, Aktbilaga 506, s. 1f. (A89/1964).
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med tanke på de förbättrade recipientförhållanden som fällningen ger upphov till. Avslutnings-
vis yrkar Grundberg i linje med Naturvårdsverkets skrivelse, att samtliga bassänger ordnas så att 
mekanisk flockning av avloppsvattnet kan erhållas samt att avloppssystemet utformas så att 
kemisk fällning av de svartluthaltiga avloppsvattnen kan sättas igång samtidigt som fabriken tas 
i drift.607 SIAB åtar sig detta självmant i skrivelse i augusti 1970.608

Den vetenskapliga kontroversen och dess inverkan på konflikten 
Under Värökonflikten utspelas, vilket redan antytts, en vetenskaplig kontrovers mellan å ena 
sidan Börje Kullenberg, professor i oceanografi vid KTH (SIABs sakkunnige) och å andra sidan 
Lennart Rahm (till viss del genom Sven Rahmn), professor i vattenbyggnadsteknik vid CTH, 
samt P. R. Owens, professor i oceanografi vid Imperial College of Science and Technology i 
London. Redan tidigt i Värökonflikten kritiseras Kullenbergs utredningar av de klagande (bl.a. 
av Grundberg, Michelsen och Björck), för att vara ofullständiga, ej övertygande och baserade på 
för få undersökningstillfällen. Genom Rahms (och Rahmns) PM får kritiken en mer vetenskaplig 
prägel, inte minst på grund av Rahms sakkunskap på området. Dessa inlägg utgör emellertid
endast en upptakt till den vetenskapliga kontrovers som till slut, 1969, utvecklas mellan de båda
oceanograferna Kullenberg och Owen, och som i grunden handlar om huruvida de skiktade
lagren i Kattegatts vatten skulle förmå inlagra avloppsvattnet från anläggningen eller om det 
skulle komma att blandas med ytvattnet och transporteras mot kusten. Kontroversen handlar 
också om lämpligheten i att använda den så kallade Abrahams formel i beräkningen av 
avloppsvattnets spridning och stigning. Även Rahms (och Rahmns) kritik 1965 handlade till 
stora delar om dessa frågor. Kritiken utvecklades emellertid inte till en kontrovers genom att
Kullenberg inte bemötte kritiken i en dialog med Rahm (Rahmn).

Genom en kortare rapport sammanställd av ingenjör Ingemar Thoren för föreningen Norra
Hallands vattenvårdsdelegation (företräddes av advokat Björck), vet vi att professor Owen 
besökte Göteborg och Hallandskusten den 6-8 februari 1969 och att han då träffade både Sven 
Rahm (för NHLV), professor Lennart Rahm, samt advokaterna Michelson och Björck. Här
framgår således hur anlitandet av Owen skedde i gemensam sak mellan åtminstone Björck och 
Michelson med respektive huvudmän.609 Vidare framgår genom bevarad korrespondens mellan
Ingemar Thorén och professor John Argyris från Stuttgart, att det var Argyris som tog kontakt 
med Owen beträffande ett expertutlåtande i avloppsvattenspridningsfrågan. Argyris var en 
framstående forskare inom “Computational Mechanics” och verksam i Stuttgart vid tiden för 
Värökonflikten. Han kom ursprungligen från Grekland och hade sommarstuga i Värö.610 Owens 
och Argyris ”gemensamma nämnare” bestod i att båda delvis ägnade sig åt flygteknik, och 
denna personliga koppling förklarar sannolikt varför just Owen tillfrågades i ärendet. Argyris 
beskriver i ett brev till Thorén i oktober 1968, hur Owen ”is tremendously interested in the 
question [Värömålet] and possibly the greatest expert in England on diffusion in water and 
air.”611 I Argyris brev till Thorén finns dessutom bifogat ett första, översiktligt utlåtande av
Owen, daterat till den 22 oktober 1968, vilket inte synes ha delgivits VD (sannolikt eftersom det
var relativt översiktligt). I detta tidiga utlåtande framgår mycket tydligt det naturvärde Owen
tillskriver området ifråga, och inte minst hur han vill tydliggöra konfliktens grundläggande fråga 
om vilka intressen och värden som står på spel. Bland annat framhåller han ”the inevitable
deterioration of the natural beauty of the coast that must follow an industrialisation programme”,

607 Grundberg – VD 15/6 1970, Aktbilaga 506, s. 1f. (A89/1964).
608 SIAB – VD 30/8 1970, Aktbilaga 511 (A89/1964).
609 Ingemar Thoréns pärm ”Korrespondens etc.” (Värö bruks arkiv).
610 Nationalencyklopedin samt Intervju med Åke Saltin i Mölnlycke den 18/4 2005.
611 John Argyris – Ingemar Thorén 25/10 1968, i Ingemar Thoréns pärm ”Korrespondens etc.” (Värö bruks arkiv).

271



och han undrar om SIAB ansökt om att, utöver vattenburet avfall, också släppa ut gaser i 
atmosfären.

If so, is the gaseous effluent to be discharged at low level, hence endangering plant and bird
life, as well as providing an annoyance to the inhabitants of the polluted area, or is it to be 
discharged from a tall chimney, thus spoiling the present unique scenery?612

Owen framhåller också i detta tidiga utlåtande hur situationen kräver svaret på frågor utöver bio-
kemin, ”broader questions […] of  crucial sociological importance”, såsom:

(a) to what extent can one section of society be expected to tolerate a loss of amenity or an 
exposure to danger in order to allow some other section of society to achieve a chosen
objective? (b) Can that objective be secured in some way?613

Av dialogen mellan Owen och Kullenberg, sammantaget tre inlägg från Kullenberg och 
två från Owen, kan vi konstatera att konsensus inte nås i någon av frågorna. Kullenberg går i 
och för sig med på att avloppsvatten kan transporteras in mot kusten, men i så ”ytterst låg 
koncentration” att det inte blir ”märkbart.” Han menar att omständigheten att det inte obser-
verats någon fibersamling vid vare sig Blekingekusten eller i Kalmarsund, trots att Mörrums och 
Mönsterås bruk varit i drift i flera år, bevisar detta.614 Owen befarar å sin sida en kumulativ
förorening av kusten, emedan ”det är med långtidseffekten av fibertransporten som kriteriet för 
förorening måste sammankopplas”.615

Vad angår användandet av Abrahams formel ifrågasätter Owen Kullenbergs noggranna 
förutsägelser av hur högt strålen kommer att stiga i recipienten när vattnet i tubutloppets närhet 
är täthetsskiktat.616 På detta svarar Kullenberg, efter ett många sidor långt resonemang, att 
täthetsskiktningens inflytande på utspädningen i strålarna (på utsläppens stighastighet) är 
mycket obetydlig på grund av havsvattnets stora täthet jämfört med avloppsvattnets.617 Vem
som har ”rätt” är inte intressant här, däremot att de båda experterna (trots samma ämnes-
tillhörighet) inte förenas i frågan samt det faktum att andra värden utöver frågan om avlopps-
vattnets spridning kom att blottläggas i konflikten. 

Ytterligare en bidragande orsak till att de båda experterna inte förenas i de vetenskapliga
frågor som står på agendan, utgörs av Kullenbergs hantering av den ganska skarpa kritiken från
Owens sida. I motsats till Kullenberg menar Owen att det inte är ”realistiskt” att anta att
förhållandena vid utsläpp genom avloppstuben är konstanta eller att bortse från kustens oregel-
bundenhet, variationer i strömmen och havsbottnens olikformighet i närheten av utsläpps-
platsen. I stället för att bemöta denna kritik – det enda Kullenberg anför är att den är ”mycket
allmänt hållen och föga gripbar”618 – ifrågasätter Kullenberg Owens olika fokus, till exempel
Owens val att påtala att den vertikala diffusionen kan betingas av turbulens. ”[E]ftersom ingen 
oceanograf under detta århundrade tänkt sig att diffusionen i språngskiktet skulle vara enbart 

612 Owen – John Argyris 22/10 1968, bilaga till John Argyris – Ingemar Thorén 25/10 1968, i Ingemar Thoréns
pärm ”Korrespondens etc.” (Värö bruks arkiv).
613 Ibid.
614 Kullenberg – SIAB 6/8 1969, bilaga till SIAB – VD 17/8 1969, Aktbilaga 414 (A89/1964).
615 Owen, Yttrande i anledning av professor Kullenbergs kommentarer i augusti 1969 till mitt utlåtande i februari
1969, 22/10 1969, Aktbilaga 431 (A89/1964).
616 Owen, Synpunkter på utsläpp av avloppsvatten från den projekterade fabriken i Värö den 24/2 1969, 24/2 1969,
bilaga till Björck – VD 1/7 1969, Aktbilaga 408 (A89/1964).
617 Kullenberg – SIAB 6/8 1969, bilaga till SIAB – VD 17/8 1969, Aktbilaga 414 (A89/1964).
618 Kullenberg – SIAB 6/8 1969, s. 1, bilaga till SIAB – VD 17/8 1969, Aktbilaga 414 (A89/1964).
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molekylär, förefaller professor Owens argumentering härvidlag vara opåkallad.”619 Dessutom
kritiserar Kullenberg Owen för att fokusera på vindströmmar och menar att det, när det är 
”uppenbart” att avloppsvatten kan transporteras in mot kusten, förefaller ”vara mindre väsentligt 
hur de strömmar genereras som utför transporten, och om de är stationära eller icke stationära.
Professor Owen ägnar emellertid [ett helt] avsnitt […] åt dessa frågor”.620

Vad detta undvikande från Kullenbergs sida beror på är i detta sammanhang mindre 
intressant än den omständighet att hans förhållningssätt förstärker kontroversen, motverkar en 
förening mellan honom och Owen samt bidrar till att framhäva frågornas komplexitet. Owen å
sin sida visar tydligt genom hela kontroversen att det, utöver frågorna om avloppsvattnets 
spridning i recipienten och lämpligheten i att använda Abrahams formel, handlar om värdet i att 
bevara Hallandskustens naturskönhet. Redan i inledningen till sitt första inlägg informerar Owen 
om att han har besökt Hallandskusten mellan Göteborg och Varberg under februari 1969, och att 
besöket gett ett bestående intryck: 

Trots att mitt nuvarande syfte är att kommentera vissa tekniska aspekter på problemet med
utsläpp av avloppsvatten, kan jag inte låta bli att uttrycka hur djupt påverkad jag blev av
kustens naturskönhet. [...] [E]fter att [...] ha sett den, inser jag hur passionerat ni önskar
bibehålla denna unika skönhet för svenska folket och de många utländska besökare som
kommer dit.621

I sitt andra inlägg fastslår Owen att även om han och Kullenberg är överens om flera aspekter i 
fråga om avloppsvattnets spridning – såsom att övergångsskiktet inte kan betraktas som en 
absolut barriär mot vertikal diffusion och att avlopp, när det blandas med ytvatten, blir utspätt – 
går deras åsikter isär beträffande den slutsats som kan dras av det faktum att ytvattnet kommer
att bli förorenat (om dock i låg grad):

För folket i Halland kommer det att vara en klen tröst att veta att avfallet från den föreslagna 
Väröfabriken, blandar sig med ytvatten i utspädd koncentration. Kusten och dess fastigheter
finns där för gott, och det är den totala effekten med tiden av den fibermassa som dag ut och 
dag in skulle komma att släppas ut, som oroar invånarna.622

Owen konstaterar vidare i detta sitt andra inlägg, att fram till dess att frågan om långtidseffekten 
blivit besvarad ”måste innevånarna vid Hallands kust betrakta den föreslagna fabriken i Värö 
som ett allvarligt hot mot kustens rena miljö och naturskönhet.”623

Vilken inverkan fick då denna kontrovers på konflikten i stort och inte minst på de 
klagandes argument? Det torde vara rimligt att utgå ifrån att kontroversens förlopp hade en 
inverkan på de klagandes argument genom att Owen de facto var engagerad av en stor del av de 
klagande. Vidare kan vi konstatera att Kullenberg redan under Värökonfliktens inledningsskede 
mötte anmärkningsvärd kritik från lekmannahåll och från Rahm, som trots att den (kritiken) inte
gav upphov till en vetenskaplig kontrovers (det frambringade knappast ens en dialog mellan
Kullenberg och hans kritiker), lyfte fram spridningsfrågans (i recipienten) komplexitet och
bristen på vetenskaplig objektivitet (genom Rahms kritik). Således torde viss inverkan av den 

619 Kullenberg – SIAB 6/8 1969, s. 9, bilaga till SIAB – VD 17/8 1969, Aktbilaga 414 (A89/1964).
620 Kullenberg – SIAB 6/8 1969, s. 12, bilaga till SIAB – VD 17/8 1969, Aktbilaga 414 (A89/1964).
621 Owen, Synpunkter på utsläpp av avloppsvatten från den projekterade fabriken i Värö den 24/2 1969, 24/2 1969,
bilaga till Björck – VD 1/7 1969, Aktbilaga 408, s. 1 (A89/1964).
622 Owen, Yttrande i anledning av professor Kullenbergs kommentarer i augusti 1969 till mitt utlåtande i februari
1969, 22/10 1969, Aktbilaga 431, s. 2f. (A89/1964).
623 Owen, Yttrande i anledning av professor Kullenbergs kommentarer i augusti 1969 till mitt utlåtande i februari
1969, 22/10 1969, Aktbilaga 431, s. 11. (A89/1964).
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vetenskapliga kontroversen eventuellt kunna skönjas i de klagandes argument redan innan
kontroversen mellan Owen och Kullenberg 1969.

Ser vi till de argument och förslag som läggs fram av de klagande i fråga om själva
avloppsvattenutsläppet och avloppsvattnets spridning i recipienten, vilket ju är vad kontroversen 
mellan Owen och Kullenberg handlar om, finner vi att dessa under konfliktens första år i mycket
högre grad än senare rör den rent tekniska aspekten av problemet. Det gäller till exempel på 
vilket djup tuben bör mynna och hur tuben bör utformas; hur vind- och ytströmmar, liksom 
språngskiktet kan tänkas inverka på spridningen; hur undersökningar bäst bör utföras för att 
spridningsförhållandena skall utredas; samt vilken inverkan tillverkningsprocessen har på
utsläppets giftverkan. Några år in i konflikten tenderar emellertid de klagande att närma sig 
avloppsvattenfrågan i mer allmänna och slutgiltiga ordalag. Bland annat fastslår de att det 
verkligen finns en risk för förorening av kusten, och bestrider därav avloppsföretaget i dess 
helhet. Grundberg konstaterar exempelvis i erinran under 1969 att han och hans huvudmän inte 
accepterar framlagt tubalternativ därför att ”risken för en smygande förorening av recipienten
förefaller sannolik”, och då ”nya omständigheter framkommit” (här åsyftas Owens yttrande av 
den 24 februari 1969).624 Tidigare har de klagande i allmänhet endast efterfrågat en mer
omfattande utredning i fråga om avloppsvattenfrågan. Med kontroversen blir det emellertid mer
legitimt att peka på de osäkerheter som finns i stället för att endast motargumentera SIAB. Om 
inte experterna kan bli kvitt osäkerheterna… Ytterligare exempel på att kontroversen inverkar 
på de klagandes argument utgörs av att somliga av de klagande några år in i konflikten börjar 
ifrågasätta om en oceanograf över huvud taget är rätt person att uttala sig i frågan om 
anläggningens inverkan på badvattnets beskaffenhet (Kullenberg och Owen blir ju inte kvitt 
osäkerheterna). Samtidigt betonar andra betydelsen av att de både experterna hörs personligen 
av VD. Speciellt i fråga om argumenteringen kring avloppsvattenutsläppet, och speciellt under 
slutet av konflikten, måste således den vetenskapliga kontroversens inverkan på de klagande 
anses ha varit betydande. 

Dom i VD i februari 1971 
Den 11 februari 1971 avkunnar VD dom i frågan om tillstånd till utsläpp i havet och ”vad 
därmed äger samman.” 625 VD beslutar att lämna Michelsons yrkan om avslag med hänvisning 
till felaktig lokalisering utan avseende, men fastslår däremot att företaget kan tänkas inverka
menligt på motstående intressen, dels genom föroreningarna i avloppsvattnet och dessas in-
verkan på fisket och de intressen som sammanhänger med kustens och kustvattnens utnyttjande 
för rekreation, dels genom tuben såsom utgörandes ett mekaniskt hinder och genom dess even-
tuella inverkan på fiske och sjöfart.626

VD anför därpå i fråga om avloppsvattnets inverkan på fisket, att det framgår av 
utredningen i målet att varken utsläppen av fiber eller av giftiga ämnen kan befaras medföra
några väsentliga olägenheter eller orsaka fiskdöd, ens i närheten av tubledningens utsläppsdel.
Gällande frågan om utsläppen kan befaras medföra smak- eller luktpåverkan på fisk eller 
skaldjur konstaterar VD att sådana skador endast synes ha uppstått i ett fall vid utsläpp i havet, 
nämligen när en sulfatfabriks avloppstub igenslammats. Däremot har skadorna inte uppmärk-
sammats vid varken Mönsterås eller Mörrums bruk, fortsätter VD, som därpå anför att – 
eftersom reningsåtgärderna vid Väröfabriken avses bli i vart fall lika omfattande som vid nyss-
nämnda två anläggningar samt eftersom recipientförhållandena dessutom är avgjort mycket

624 Grundberg – VD 25/6 1969, Aktbilaga 403, s. 1ff. (A89/1964).
625 Dom i VD den 11/2 1971, Aktbilaga 516, s. 3 (A89/1964).
626 Dom i VD den 11/2 1971, Aktbilaga 516, s. 9 (A89/1964).
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gynnsammare för Väröfabriken – man inte finner skäl att anta att utsläppet kommer att medföra
smak- eller luktpåverkan på fisk eller skaldjur vid normal drift. Vad angår däremot frågan om 
huruvida fisk eller skaldjur kan komma att sky området till följd av utsläppet, påpekar VD att 
det saknas utredning om detta, med undantag av fiskeriintendentens redovisade misstankar om
sådan inverkan vid Mörrums bruk. VD menar dock att flyktrisken, om sådan inverkan skulle 
uppkomma, torde komma att bli begränsad till utsläppets närmaste omgivning.627

Om avloppsvattnets eventuella inverkan på de intressen som sammanhänger med kustens
och kustvattnens utnyttjande för rekreation, konstaterar VD att alla enskilda motparter som
uttalat sig beträffande avloppstuben också uttryckt farhågor för att men för bad och rekreation 
skall uppstå. Enligt VD föreligger emellertid inte skäl att anta att utnyttjandet av stränderna eller 
kustvattnen för bad eller andra rekreationsändamål kommer att påverkas av avloppsvatten-
utsläppet eftersom avloppsvattnet i de fall det kommer att nå ytskiktet kommer att få en sådan 
hög utspädningsgrad.628

Vad angår tubens eventuella menliga inverkan i form av ett mekaniskt hinder för fisket 
och sjöfarten, anför VD inledningsvis hur det torde vara omöjligt att konstruera en tub så att 
trålning obehindrat kan försiggå över densamma, men däremot möjligt att genom utmärkning
och nedgrävning av tuben, dock till en hög kostnad, möjliggöra trålning över densamma.629

Därpå fastslår VD att avloppstuben, om den utmärks på lämpligt sätt, inte kan anses komma att 
inverka menligt på möjligheterna till sjöfart (SIAB åläggs utmärka tuben efter anvisning av 
lotsdirektören i Västra lotsdistriktet.).630

VD övergår därefter till frågan om tubens sträckning och konstaterar i samband med detta 
hur tubalternativ II skulle bidra till att hummer- och krabbfisket (till ett fångstvärde av 10 000-
15 000 kronor per år) inom grundområdena vid Stora Berg skulle utsättas för mindre skada än 
vad som vore fallet genom alternativ IV, men hur däremot alternativ II skulle innebära en 
merkostnad på två miljoner kronor (längre tub) för SIAB. Det är en kostnad som således 
”avsevärt” skulle överstiga det nuvarande värdet av nämnda fiske,631 fortsätter VD, som strax 
därpå också konstaterar att den yrkesmässiga delen av detta fiske för övrigt inte heller är av 
sådan omfattning att en skada på det kan medföra att bestämmelserna i 8:32, 2 stycket i VL, kan 
bli tillämpliga på företaget. Sålunda fastslår VD att avloppstuben bör utföras enligt alternativ IV
(lägre kostnader för SIAB och fördelaktigt för trålfisket) samt att tuben med detta utförande, 
såsom vattenbyggnad inte kan anses komma att strida mot tillämpliga tillåtlighetsregler i VL 2 
kapitel.632  VD lämnar sålunda SIAB tillstånd att lägga ut avloppstuben enligt angivet läge och 
utförande. Valet av plastmaterial överlämnar VD till SIAB själv att avgöra.633

Vad angår anläggningens avloppssystem och reningsanläggningar finner VD de 
föroreningsvärden som SIAB åtagit sig hålla som normala för en modern sulfatfabrik, där man
utöver åtgärder i fabrikationsprocessen inte tillgriper andra reningsåtgärder än fiberavskiljning
och sedimentering (och exempelvis inte kemisk fällning). VD finner det för övrigt inte skäligt 
att med stöd av stadgandet i 8:32 i VL, nu kräva kemisk fällning till en driftskostnad av 400 000 
kronor/år, eller andra åtgärder utöver dem som omfattas av SIABs nämnda åtaganden. Olägen-
heten av att söka skarpsill på annat håll (om den skulle sky området eller ta smak) kan nämligen

627 Dom i VD den 11/2 1971, Aktbilaga 516, s. 15ff. (A89/1964).
628 Dom i VD den 11/2 1971, Aktbilaga 516, s. 18f. (A89/1964).
629 Dom i VD den 11/2 1971, Aktbilaga 516, s. 17 (A89/1964).
630 Dom i VD den 11/2 1971, Aktbilaga 516, s. 18ff. (A89/1964).
631 Dom i VD den 11/2 1971, Aktbilaga 516, s. 25 (A89/1964).
632 Dom i VD den 11/2 1971, Aktbilaga 516, s. 16ff. (A89/1964).
633 Dom i VD den 11/2 1971, Aktbilaga 516, s. 28f. (A89/1964).
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enligt VD:s mening inte innebära sådant intrång i fiskerinäring som avses i andra stycket av nyss 
nämnda paragraf.634

VD ställer emellertid upp ett antal villkor för avloppsvattenutsläppet, såsom att det åligger 
SIAB att vidta sådana reningsåtgärder att föroreningsmängderna i det utgående avloppsvattnet
uppgår till högst de värden som bolaget åtagit sig beträffande organisk substans som BS5,
sulfider, hartssyror och aluminiumhydrat. Vidare att det åligger SIAB att genast avbryta 
vattentillförseln till fabriken och innehålla det förorenade vattnet (till felet avhjälpts) om fel på
reningsanläggningarna eller avloppstuben skulle uppstå eller annan driftsstörning inträffa som i 
avsevärd mån ökar föroreningsrisken. Vid dylika tillfällen skall Naturvårdsverket underrättas 
omedelbart och SIAB skall i samråd med verket vidta de ytterligare åtgärder som krävas för att i 
möjligaste mån undvika skador på recipienten. VD ställer dessutom upp ett antal kontroll-
föreskrifter beträffande avloppssystem och recipient, vilka i hög grad överensstämmer med dem
som SIAB själv ställde upp i två PM som åberopades av bolaget under huvudförhandlingarna i 
maj 1967.635 Utöver ovan nämnda villkor ställer VD som förbehåll att frågan om ytterligare
villkor uppskjuts i avvaktan på ”erfarenheternas rön” under en prövotid av fem år. Under tiden
åläggs SIAB ordna samtliga sedimenteringsbassänger så att där kan erhållas mekanisk
flockning, utforma avloppssystemet så att kemisk fällning av de svartluthaltiga avloppsvattnen 
kan möjliggöras, och utföra prov på kemisk fällning (något som bolaget redan åtagit sig göra). 
SIAB åläggs också att under femårsperioden utföra noggranna undersökningar av förhållandena 
i recipienten, samt av bottenfaunan och fisket, i stort sett på så sätt som SIAB redan åtagit sig
göra. Recipientundersökningarna skall ske i samråd med Naturvårdsverket och SIAB åläggs 
att:636

fortlöpande samråda med naturvårdsverket rörande de ytterligare åtgärder i fråga om
produktionsprocesser och reningsförfaranden, som kan finnas lämpliga för minskande av 
föroreningarna i avloppsvattnet från fabriken.637

4.4.5  Koncessionsansökan – Teknikvalets konklusion 
I avsnitt 4.3 konstaterades att SIAB direkt efter att bolaget erhållit tillstånd i avloppstubsfrågan i 
februari 1971, ansökte om/och erhöll tillstånd av Koncessionsnämnden för miljöskydd att utöka
produktionen från 200 000 till 300 000 ton/år. De vattenföroreningsförebyggande åtgärder som 
SIAB föreslog i sin koncessionsansökan (se nedan) hade inte Koncessionsnämnden några större
invändningar emot, utöver att nämnden fastslog att avloppsvattnet från renseriet skulle be-
handlas i separat sedimenteringsbrunn före avledandet till sedimenteringsbassängerna. Konces-
sionsnämnden ställde dessutom lite hårdare krav än vad SIAB uppgivit sig vara villigt till, vad 
gällde maxgränserna för utsläpp av biokemiskt syreförbrukande substans samt filtrerbar orga-
nisk substans.638

634 Dom i VD den 11/2 1971, Aktbilaga 516, s. 24f. (A89/1964).
635 1) Precisering av bolagets åtaganden avseende avloppsvattensystemet jämte bilaga beträffande avloppsvattnets
sammansättning, Aktbilaga 252, Vid huvudförhandlingen ingiven handling av bolaget (A89/1964); 2) Bolagets
förslag till kontrollåtgärder på avloppssidan, Aktbilaga 258, Vid huvudförhandlingen ingiven handling av bolaget
(A89/1964).
636 Dom i VD den 11/2 1971, Aktbilaga 516, s. 29ff. (A89/1964).
637 Dom i VD den 11/2 1971, Aktbilaga 516, s. 34 (A89/1964).
638 SIAB föreslog en maxgräns för biokemiskt syreförbrukande substans på 29 kg/ton massa, och för filtrerbar
organisk substans på 5 kg/ton massa. Koncessionsnämnden sänkte dock gränserna till 21 respektive 3 kg/ton massa
(i medeltal per månad) (SIAB – Koncessionsnämnden 26/3 1971, s. 3f., SIAB angående utbyggnad av Värö bruk,
etapp 2, Tillståndsprövning i koncessionsnämnden för miljöskydd, Dnr Ä20/1971, RA).
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Syftet med föreliggande avsnitt är att söka teckna en närmare bild över vilka de till
vattenföroreningarna relaterade teknikvalen i slutändan blev vid Värö samt under vilka villkor
dessa teknikval gjordes. Till vår hjälp har vi, utöver vad som redan framgått genom handlingar
relaterade till vattenmålet, inte minst den ansökan som SIAB sände till Koncessionsnämnden
1971. Genom att de åtgärder som SIAB här uppgav sig ha för avsikt att vidta gentemot
vattenföroreningar i huvudsak godtogs av Koncessionsnämnden i beslut i december 1971, utgör 
de således också i huvudsak de åtgärder som SIAB i slutändan vidtog (bruket invigdes 1972).639

Dessutom har vi projekteringsrapporten för Värö bruk till hjälp, liksom delrapporterna från 
Skogsindustrins miljövårdsprojekt från 1970-talets första år.640 Slutligen har även Åke Saltin
(platschef vid Värö vid tiden för anläggningens start), Kjell Bryngel (driftschef vid Värö vid 
tiden för starten) och Roland Löfblad (idag miljöchef för Södra, anställd vid IVL vid tiden för 
starten av Värö) bidragit med värdefull information genom intervjuer i april och i maj 2005. 

I bolagets ansökan till koncessionsnämnden uppgav sig SIAB ha för avsikt att genomföra 
sammanlagt 16 åtgärder mot utsläppen i vatten (jämfört med 14 åtgärder mot utsläpp i luft). 
Flera av dessa åtgärder var i stort sett identiska med dem som framkom redan i den ansökan som
SIAB inlämnade till VD 1964, såsom att: (a) tvätta av den oblekta massan på filter i fyra steg;
(b) anordna särskilt surt avloppssystem för blekeribakvatten och kondensatöverskott; (c) 
kontinuerlig mäta indunstningskondensatens ledningsförmåga; (d) uppföra två cirkulära
sedimenteringsbassänger med skumrännor för dekantering av harts och annat med benägenhet 
att flyta upp till ytan samt med anordningar för mekanisk flockning;641 och (e) uppföra en fem
kilometer lång tubledning med en 100 meter lång utsläppssträcka. Anledningen till att varken 
fiberslamförtjockare eller särskilda avloppssystem för fiberhaltiga vatten längre omnämns är att
SIAB i koncessionsansökan framhåller de cirkulära bassängerna vara så effektiva i fråga om 
fiberslamavskiljning, att de inte längre behövs.642

Enligt delrapporter från Skogsindustrins miljövårdsprojekt var tvättning på filter i fyra steg
gängse vid 1970-talets början.643 I dessa rapporter framhålls tvätteriet som en av de viktigaste 
angreppspunkterna när man vill minska miljöbelastningen eftersom huvuddelen av de
svartlutsrester som kvarstår i massan efter tvättningen i regel går ut genom sileriavloppet. Detta 
utsläpp uppges i en av rapporterna vid en traditionell fabrik svara för ca 25 % av fabrikens totala 
BS7 (biokemisk syreförbrukning under sju dagar)-utsläpp och för ca 50 % av dess totala 
ligninutsläpp.644 Enligt rapporten uppges tvätteffekten kunna förbättras antingen genom att 
utspädningen ökas eller genom att fler eller effektivare tvättapparater(filter) installeras. I samma 
rapport konstateras att det i allmänhet krävs fem tvättsetg efter satsvis kokning för att nå en 
tvättförlust om 8-10 kg natriumsulfat/ton massa, och att flertalet av de fyrstegs filtertvättar som 
byggdes under 1960-talet torde ha en genomsnittlig tvättförlust om 20-25 kg natriumsulfat/ton
massa.645

Genom projekteringsrapporten uppges dock leverantören av de fyra tvättfiltren till Värö 
(Wärtsilä) garantera en maximal tvättförlust om 10 kg natriumsulfat/ton.646 Dåvarande platschef,

639 Bilaga J till SIAB – Koncessionsnämnden 26/3 1971, s. 3f. (SIAB angående utbyggnad av Värö bruk, etapp 2,
Tillståndsprövning i koncessionsnämnden för miljöskydd, Dnr Ä20/1971, RA).
640 Värö bruk Projekteringsrapport, del 1-2 (Värö bruks arkiv), samt SSVL (1972-1974).
641 SIAB åtog sig att installera flockningsanordningarna i augusti 1970.
642 SIAB – Koncessionsnämnden 26/3 1971, s. 3f. (SIAB angående utbyggnad av Värö bruk, etapp 2, Tillstånds-
prövning i koncessionsnämnden för miljöskydd, Dnr Ä20/1971, RA).
643 SSVL (1974), s. 35.
644 SSVL (1974), s. 38.
645 Ibid.
646 Värö bruk Projekteringsrapport, del 1-2, s. 37 (Värö bruks arkiv).
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Åke Saltin, intygar att man i Värö hade så stor filteryta i förhållande till produktionen att man
fick ett ”utmärkt tvättresultat” med under vissa tider så låg tvättförlust som fyra kg natrium-
sulfat/ton.647 Varför investerade SIAB i så pass effektiva tvättfilter? Visserligen yrkade Vatten-
inspektionen under 1966 att bolaget skulle åläggas ytterligare krav på åtgärder för förbättrad 
tvätteffekt, om tvättförlusten med föreslagna filtertvätten skulle visa sig nämnvärt överstiga 10 
kg/ton massa. Vid tiden för VD:s dom i februari 1971 synes emellertid inte sådana krav längre 
ha varit aktuella, utan i stället villkor beträffande utsläppen av BS5, sulfider, hartssyror och 
aluminiumhydrat. Eventuellt krävdes så pass effektiva tvättfilter för att klara maxränsen i fråga
om BS. Ytterligare ett företagsekonomiskt motiv (utöver att klara uppsatta maxgränser) skulle 
emellertid enligt dåvarande driftschef vid Värö, Kjell Bryngel, och nuvarande miljöchef för 
Södra, Roland Löfblad, eventuellt kunna utgöras av att höga tvättförluster, utöver att de ökar 
förlusten av kemikalien natriumsulfat (den stannar kvar i massan) kräver väldigt mycket blek-
kemikalier när massan väl kommit till blekeriet, vilket i sin tur utöver att det påverkar massa-
kvaliteten, dessutom bidrar till mer utsläpp från blekeriet.648 Saltin berättar att tvätteffekten var
så god att den tillsammans med att man hade ett talloljekokeri som producerade natriumsulfat
bidrog till att fabrikens lutstock växte oupphörligt. Detta bidrog i sin tur till att Värö bruk så 
småningom kunde leverera lut i tankbil till SIABs andra fabriker i bl.a. Delary och Mörrum,
vilket enligt Saltin var ”en ny erfarenhet.”649 De miljömässiga såväl som företagsekonomiska
vinsterna med väldimensionerade tvättfilter synes således ha varit flera. Dessutom var tekniken
vedertagen och fanns på marknaden.

Uppdelningen av avloppsvattnen så att man fick ett särskilt avlopp för det sura 
avloppsvattnet där kondensat och blekeribakvatten kunde ta giftverkan av varandra, omnämndes
redan i ansökan till VD 1964. Då berättades att en sådan uppdelning vidtagits i Mörrum, bl.a. i 
syfte att komma till rätta med luktproblemen. Värt att notera är att SIAB vid tiden för ansökan 
1964 uppgav sig ha för avsikt att leda det sura avloppet förbi sedimenteringsanläggningen av 
lukthänsyn, men däremot i koncessionsansökan avser föra allt avloppsvatten genom sediment-
eringsanläggningen, sannolikt till följd av de utsläppsvillkor (maxvärden) som ålagts företaget
genom VD:s dom i februari 1971. Likaså åtgärden att mäta kondensatens ledningsförmåga
kontinuerligt omnämndes av SIAB redan i ansökan 1964. Såväl sammanförandet av blekeri-
bakvatten och kondensatöverskott i särskilt surt avlopp, som den kontinuerliga mätningen av 
kondensatens ledningsförmåga, omnämndes även i det PM av Skogsindustriernas Vatten-labora-
torium som fanns bifogat SIABs orginalansökan, och torde således redan då ha utgjort veder-
tagna åtgärder inom branschen.

Även sedimenteringsbassänger utgjorde enligt Roland Löfblad en fullt vedertagen renings-
teknik inom branschen vid tiden för tillståndsprövningen av Värö.650 Saltin berättar i sin tur att
det egentligen inte fanns så många olika sätt att utforma sedimenteringsbassänger på. Det var 
endast storleken på bassängerna som hade betydelse för att fiber och annat skulle hinna sjunka 
ordentligt, varför bassängerna således var något som man ”kunnat göra själva” om ”kapacitet” 
funnits.651 Enligt projekteringsrapporten för Värö bruk var AB Flygfältbyrån, Göteborg, konsult 
för avlopps- och slamhanteringen och Enso-Gutzeit Osakeyhtiö huvudleverantör för avlopps-
reningsanläggningen, vilken utgjordes av två runda parallellt kopplade sedimenterings-
bassänger med en diameter av 62 meter (inkluderande utrustning för mekanisk flockning) och 

647 Intervju med Åke Saltin i Mölnlycke den 18/4 2005.
648 Intervju med Kjell Bryngel och Roland Löfblad i Värö den 24/5 2005.
649 Intervju med Åke Saltin i Mölnlycke den 18/4 2005.
650 Intervju med Roland Löfblad den 24/5 2005.
651 Intervju med Åke Saltin i Mölnlycke den 18/4 2005.
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dit allt avloppsvatten leddes.652 När det väl var avgjort vilken sträckning avloppstuben skulle få
vill Saltin minnas att inte heller utsläppssträckan på tubledningen var annat än normal för perio-
den.653

Andra åtgärder som SIAB lägger fram för koncessionsnämnden har tillkommit sedan den 
ursprungliga ansökan, såsom att utforma avloppsnätet så att vissa avloppsvatten lätt kan 
avskiljas från de övriga och underkastas särskild behandling,654 såsom försök med kemisk
fällning samt avskärmning och kontinuerlig provtagning av avloppsvatten för återföring till 
processen då det innehåller svartlut. Flertalet av dessa åtgärder ålades SIAB att vidta i och med
VD:s dom i februari 1971, och likaså att utföra försök med kemisk fällning. Att utforma
avloppssystemet så att där kunde företas prov med kemisk fällning hade dock SIAB själv 
förbundit sig att göra. Dessförinnan hade SIAB engagerat IVLAB att utreda frågan, och i och 
med denna utredning konstaterades att kemisk fällning av avloppsvatten i syfte att reducera 
utsläpp av lösta och fasta föroreningar utgjorde en relativt ny teknik för cellulosaindustrin, att 
tekniken för övrigt ännu inte visat god effekt på blekeriavloppsvatten och kondensat, samt att 
driftserfarenheter endast fanns från en fullstor anläggning. Genom rapporterna från Skogs-
industrins miljövårdsprojekt (1972-1974) framgår att det vid början av 1970-talet fanns ”några 
massafabriker” som tillgripit kemisk fällning655 i kombination med sedimentering i syfte att 
minska halten löst material i avloppsvattnet.656 Således torde anledningen till att SIAB av både
VD och Koncessionsnämnden endast ådömdes att företa prov med kemisk fällning, vara att 
tekniken fortfarande inte var fullt tillgänglig, åtminstone inte vad beträffade avloppsvatten från 
anläggningar som producerade blekt massa.

Genom rapporterna från Skogsindustrins miljövårdsprojekt framgår också hur ett flexibelt 
avloppsnät dessutom framhålls som huvudsaklig åtgärd mot tillfälliga utsläpp. Här påpekas att 
de tillfälliga utsläpp som orsakas av störningar i processen utgör en väsentlig del av de totala 
utsläppen från fabriker, och kommer att utgöra en allt större del parallellt med att fortgående
förbättringar av cellulosafabrikationens delprocesser kommer att minska processutsläppen.
Utöver ett flexibelt avloppsnät som kan återföra de tillfälliga utsläppen till processen, eller till 
behandling, omnämns i detta sammanhang behovet av buffertcisterner, väldimensionerad utrust-
ning samt av övervakning och kontroll. I nämnda rapporter framgår vidare hur åtgärder mot till-
fälliga utsläpp, i de flesta massafabriker vid 1970-talets början fortfarande endast vidtogs på en
mycket grundläggande nivå.657 Utifrån projekteringsrapporten för Värö bruk vet vi bl.a. att del-
avloppen från pappsal, massafabrik samt från lut- och kraftfabrik, samlades i en blandnings-
kammare, dels utförd med beaktande av avloppens skumbenägenhet och innehåll av svavelväte, 
och dels utförd med parshallrännor658 för mätning av varje delavlopp. Således synes VD såväl 
som SIAB ha varit någorlunda tidig i att ålägga respektive vidta grundläggande åtgärder kring 
avloppssystemets uppbyggnad med avseende på de tillfälliga utsläppen.659

Andra åtgärder som tillkommit sedan den ursprungliga ansökan utgörs av en mer
detaljerad och utvecklad hantering av de olika kondensaten, vilka bl.a. är uppdelade i fler 

652 Värö bruk projekteringsrapport, del 1-2, s. 174ff. (Värö bruks arkiv).
653 Intervju med Åke Saltin i Mölnlycke den 18/4 2005.
654 Här åsyftas främst avloppsvattnet från sileriet samt från vissa golvavlopp från koknings-, massatvättsnings-, och
kemikalieåtervinningsavdelningen.
655 Biologisk rening var inte speciellt vedertagen inom branschen (dock för rening av kommunalt avloppsvatten)
(SSVL, 1974, s. 224ff.).
656 SSVL (1974), s. 242.
657 SSVL (1974), s. 199ff.
658 Mätdon för öppna vätskeflöden (Nationalencyklopedin).
659 Värö bruk projekteringsrapport, del 1-2, s. 134 (Värö bruks arkiv).
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enheter i koncessionsansökan jämfört med vad som var fallet i den ursprungliga ansökan.660

Fortfarande uppger SIAB sig ha för avsikt att återföra huvuddelen av kondensaten till processen 
(bl.a. till tvättningen av oblekt massa), och en mindre del till blekeriets bakvattensystem, men
uppger nu att det handlar om att återföra de ”starkast förorenade” kondensaten till processen. 
Svartlutoxideringen omnämns såväl i ansökan till VD 1964 som i ansökan till koncessions-
nämnden 1971 som en åtgärd i syfte att rena kondensaten. Först i koncessionsansökan specifi-
ceras dock närmare vilket kondensat som åtgärden avser, nämligen blåsångkondensaten (kok-
ning), vars svavelföreningar för övrigt uppges oxideras till icke flyktiga föreningar eller övergå i 
gas som transporteras bort med luften till luktledningen, varför svartlutsoxidationstornen också 
framhålls som en luftvårdande åtgärd.661 I ansökan till koncessionsnämnden presenteras också 
en av SIAB inte tidigare omnämnd åtgärd i samband med hanteringen av kondensaten, nämligen
pumpandet av de mest förorenade kondensaten från kokprocessen och indunstningsprocessen till 
en avdrivarkolonn innan återförsel till processen, där luktande ämnen och biokemiskt syreför-
brukande substanser662 avdrivs med ånga. Liksom redan i den ursprungliga ansökan meddelas
hur det minst förorenade kondansatet, dvs. överskottet av lutångkondensat (tidigt i indunst-
ningen), avses tillföras ett särskilt surt avloppssystem där klor och klordioxid kan bidra till att 
minska kondensatens innehåll av svavelväte och organiska svavelföreningar. 

Beträffande nämnda avdrivarkolonn, torde det vara den som åsyftades av Vatteninspek-
tionen i utlåtandet 1965 (se avsnitt 4.4.1). Den omnämndes dock inte vid något annat tillfälle av 
någon annan part i samband med diskussioner i avloppsvattenfrågan i Värömålet (annat än av 
SIAB i koncessionsansökan). Dock omnämndes den i luftvårdssammanhang av bl.a. Natur-
vårdsverket i samband med att verket omtalade Uddeholmsmetoden, i vilken avdrivarkolonnen 
ingick som en viktig komponent (se avsnitt 4.2.2). Således utgjorde både kondensaten i sig,
liksom teknikerna svartlutsoxidation och avdrivarkolonn, en länk mellan sulfatmassaindustrin
luft- och vattenföroreningsproblem.

Genom rapporterna från Skogsindustrins miljövårdsprojekt framgår att avdrivarkolonnen
några år in på 1970-talet utgör ”en vanlig metod” för behandling av starkt luktande kondensat 
(från kokeri och ”bakre” delen av indunstningen) samt att det renade kondensatet tillsammans
med kondensaten från den tidigare delen av indunstningen kan återanvändas som tvättvätska i 
tvätteriet eller i sileriet.663 I projekteringsrapporten för Värö bruk framgår i sin tur att koknings-
kondensatet behandlades i svartlutsoxidationstorn innan det användes som tvättvätska i tvätte-
riet, och övriga kondensat i avdrivarkolonn, utom kondensat från den tidigare delen av indunst-
ningen, vilka leddes direkt till tvätteriet och till det sura avloppet. Det framgår dock inte här vad
de renade kondensaten från avdrivarkolonnen tog vägen.664 Enligt Saltin återfördes de till 
sileriet.665 Sannolikt var det omnämnandet av den s.k. Uddeholmsmetoden (i vilken avdrivar-
kolonnen spelade en framträdande roll) i rapporten Skogsindustriernas luftvårdsproblem från 
1969 (se avsnitten 2.4.3 samt 4.4.5) som snabbt bidragit till att göra avdrivarkolonnen till ”en 
vanlig metod” inom branschen. 

660 I den ursprungliga ansökan talas det om kokerikondensat, blåskondensat samt lutkondensat. I ansökan till 
koncessionsnämnden talas det emellertid om basningskondensat och kokerikondensat från kokprocessen, om
blåsångskondensat, samt om lutångskondensat och ytkondensat från svartlutindunstningsprocessen.
661 SIAB – Koncessionsnämnden 26/3 1971 (SIAB angående utbyggnad av Värö bruk, etapp 2, Tillståndsprövning i
koncessionsnämnden för miljöskydd, Dnr Ä20/1971, RA).
662 Främst svavelföreningar, metanol och terpentin.
663 SSVL (1974), s. 46.
664 Värö bruk projekteringsrapport, del 1-2, s. 135 (Värö bruks arkiv).
665 Intervju med Åke Saltin i Mölnlycke den 18/4 2005.
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Andra för koncessionsansökan nya åtgärder relaterade till avloppsvattenhanteringen
utgjordes av en mer uttalad avsikt att återanvända fabrikationsvattnet i syfte att begränsa både 
vattenbehovet och mängden avloppsvatten. Det är troligt att SIAB redan vid tiden för den första 
ansökan hade för avsikt att aktivt försöka begränsa både vattenbehov och avloppsvatten i den 
framtida anläggningen eftersom fabrikationsvattnet redan då uppgavs komma att återanvändas i 
viss mån (bl.a. i samband med silningen av den oblekta massan). Faktum är emellertid att SIAB 
i koncessionsansökan både uppger sig komma att återanvända en större mängd fabrikations-
vatten och i högre grad framhåller själva återanvändningen av fabrikationsvattnet som en 
vattenvårdande åtgärd. I synnerhet avsikten att inrätta sileriet på sådant sätt att det kunde köras 
slutet, framhåller sökandet vid upprepade tillfällen i ansökan till koncessionsnämnden. Det bör 
noteras att SIAB framhåller slutningen av sileriet både som en miljöåtgärd och en ekonomisk
åtgärd, genom att högre återvinningsgrad för svartlut skulle kunna nås.666

Saltin berättar att det låg i tiden under tidigt 1970-tal att minska vattenförbrukningen, både 
i syfte att minska föroreningarna och tillvarata kemikalierna. Han berättar vidare att det var 
lättare för Värö, jämfört med många andra bruk, att minska vattenförbrukningen genom att 
bruket var rikligt dimensionerat och bl.a. fick små tvättförluster. Saltin, som för övrigt tror att 
Värö kan ha varit först vad gäller ett helt slutet sileri (”vi körde det slutet – ända från början”), 
berättar att en effekt av det slutna sileriet, ”som vi inte hade räknat med”, blev att avloppsvattnet
hade för hög temperatur då det nådde recipienten.667 Ser vi till rapporterna från Skogsindustrins 
miljövårdsprojekt omnämns möjligheten att köra sileriet slutet här, även om det inte framgår hur 
vanligt/ovanligt det var inom branschen att göra detta vid 1970-talets början.668

Utöver att framhålla återanvändningen av fabrikationsvatten omnämner SIAB som en 
ytterligare vattenvårdande åtgärd i koncessionsansökan hur bolaget avser avskilja grönlutslam
på filter och deponera detta på lämplig plats i stället för att, såsom tidigare uppgivits, släppa ut
det direkt i recipienten. Genom rapporter från Skogsindustrins miljövårdsprojekt framgår att 
sådan filteravskiljning, jämte tvättning, utgjorde en vedertagen hantering av grönlutslam innan 
vidare transport till avlopp eller tipp under 1970-talets början.669

SIAB uppger i koncessionsansökan att effekten av nämnda åtgärder blir att utsläppen från 
anläggningen minskar mot vad som delgivits genom dom ett par månader tidigare, både vad 
gäller organisk substans (från ca 35 kg BS7/ton massa till 29 kg BS7/ton massa), sulfider som
H2S (från 0,3 kg/ton massa till 0,2 kg/ton massa), och aluminiumhydrat som Al (från 0,5 kg/ton 
massa till 0,4 kg/ton massa). Bifogat ansökan till koncessionsnämnden finns också ett PM av
IVLAB där det konstateras att: 

De tilltänkta vattenvårdande åtgärderna vid Värö bruk i samband med etapp 2 […] måste
bedömas tekniskt motsvara vad i dagens läge bör kunna krävas [...] av en kustlokaliserad
sulfatfabrik. Vad nu sagts gäller även de i den tekniska beskrivningen redovisade åtgärderna 
i luftvårdande syfte.670

666 Överskottet av vatten från sileriet innehåller huvuddelen av de kvarvarande svartlutsresterna efter tvättning av
massan (de s k tvättförlusterna). SIAB informerar vidare att om sileriet förses med trycksilar så kan det fungera som
ett femte tvättsteg med ökad återvinningsgrad för svartlut som resultat, samt möjliggörs en senare övergång till ett
slutet sileri (Teknisk beskrivning av Emil Haeger, bilaga till SIAB – Koncessionsnämnden 26/3 1971, SIAB angå-
ende utbyggnad av Värö bruk, etapp 2, Tillståndsprövning i koncessionsnämnden för miljöskydd, Dnr Ä20/1971, 
RA).
667 Intervju med Åke Saltin i Mölnlycke den 18/4 2005.
668 SSVL (1974).
669 SSVL (1974), s. 51.
670 ”PM beträffande utsläppet av föroreningar från Värö bruk”, IVLAB – SIAB 26/3 1971, s. 2, bilaga till SIAB –
Koncessionsnämnden 26/3 1971 (SIAB angående utbyggnad av Värö bruk, etapp 2, Tillståndsprövning i kon-
cessionsnämnden för miljöskydd, Dnr Ä20/1971, RA).
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Vi kan konstatera att det både vad gäller de åtgärder som vidtogs av SIAB i avloppsvatten-
hanteringssyfte och det sätt på vilket de lades fram av SIAB i ansökan till koncessionsnämnden,
handlade om små åtgärder inne i fabriken snarare än om en samlad hantering av problemet
genom exempelvis biologisk eller kemisk rening, eller genom större förändringar i processen.671

Vi känner igen dessa tendenser både från Örebrofallet och från luftföroreningsfrågan i Värö-
konflikten. Vidare kan vi beträffande Värökonflikten i dess helhet konstatera att det på flera 
olika håll fanns en mängd erfarenheter och kunskaper, inte minst på andra fabriker inom bran-
schen och i branschgemensamma projekt, kring föroreningsproblemen och dessas lösning. Detta 
bidrog till att det för SIAB mer handlade om att skaffa sig kunskap om hur skilda åtgärder skulle 
fungera i just deras anläggning, än om att söka åtgärder. Detta diskuteras närmare i kapitel fem,
liksom hur dessa förutsättningar skilde sig åt mellan Örebro Pappersbruk och Värö bruk.

671 Även Roland Löfblad konstaterar att de vattenvårdande åtgärderna i hög grad handlade om smååtgärder inne i
fabriken (Intervju med Kjell Bryngel och Roland Löfblad i Värö den 24/5 2005).
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Kapitel 5 

LAGAR OCH ARGUMENT ”FÖRGÅR” MEN
TEKNIKEN ”BESTÅR” 

I detta kapitel skall vi analysera hur villkoren för utformningen av produktionstekniken påverka-
des för Örebro Pappersbruk och SIAB/Värö bruk, av respektive konflikt om företagens utsläpp/-
förväntade utsläpp till luft och vatten. En sådan analys nödvändiggör i sin tur en analys av 
konflikternas förlopp och resultat, hur opinionerna/de klagande definierade och argumenterade
kring föroreningsproblemen, vilken inverkan lagstiftning och experter hade på konflikterna, lik-
som kring hur företagen (bolaget) svarade på konflikterna, inte minst ur en teknikvalsaspekt. I
det inledande avsnittet analyseras Örebro- och Värökonflikternas aktörer utifrån ett intresse-, 
argumentations- och agerandeperspektiv, och i avsnitt 5.2 analyseras teknikvalens villkor i de
båda konflikterna. Kapitlet avslutas i avsnitt 5.3 med några allmänna reflektioner kring förhål-
landet mellan miljön och produktionstekniken.

5.1 Konflikternas aktörer och karaktär
Vi slog i inledningen till denna studie fast att viktiga drivkrafter bakom de tekniska åtgärder som
vidtas som ett resultat av en konflikt kring ett företags utsläpp i luft och vatten, utgörs av vilka 
de klagande parterna är, deras intressen och problemdefinitioner, deras agerande i konflikten, 
och inte minst av i vilka lagar och regleringar de finner stöd för sina argument. Att luft- och
vattenutsläppen vid Örebro Pappersbruk och Värö bruk utgjorde föremål för konflikter innebär 
med andra ord att företagens teknikval påverkades av de klagandes intressen och motiv; de 
klagandes uppfattning om de externa effekterna av produktionen måste på något sätt inkor-
poreras i företagets beslutsprocess. De klagande hämtade i sin tur stöd från existerande lagar och 
förordningar i syfte att legitimera sina klagomål liksom från vetenskaplig expertis i syfte att 
skaffa sig information om problemets natur och koppling till tekniken. Anlitandet av vetenskap-
lig expertis var i mångt och mycket också ett sätt för de klagande att ge ”vetenskaplig tyngd” åt 
klagomålen. Det vetenskapliga inslaget i form av experter hos såväl de klagande som SIAB, 
resulterade i de båda konflikterna i s.k. vetenskapliga kontroverser, vilka i sin tur också kom att 
inverka på konflikternas karaktär.

Vi kommer i detta avsnitt att jämföra de båda konflikternas karaktär och aktörer i syfte att
studera hur förändringar över tiden format konflikterna; vad innebär exempelvis en ökad kun-
skap kring sulfatmassaindustrins föroreningsproblem och en ökad institutionalisering av för-
oreningsmotståndet i nya lagar och statliga miljövårdsorganisationer? Vi jämför även inverkan 
av de vetenskapliga kontroverserna på respektive konflikts karaktär.

5.1.1  Argumenten och lagstiftningens inverkan 
I Örebrokonflikten var det framförallt hälsovårdsnämnden (senare stadsfullmäktige) i Örebro 
stad och villaägare utefter Hjälmarens strand som klagade över den hälsovådliga sulfatlukten 
från Örebro Pappersbruk, samt fiskerättsägare, bl.a. drätselkammaren i Örebro stad, som
klagade över de vattenburna utsläppens effekter på fisket i Svartån och Hjälmaren. De klagandes 
argument och problemdefinitioner var i Örebrokonflikten starkt kopplade till existerande lagar 
och förordningar, med framförallt hälsovårdsnämnden som klagade över den hälsovådliga
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lukten med hänvisning till 1874 års hälsovårdsstadga, liksom fiskerättsägare som klagade över 
utsläppens hot mot fisket med hänvisning till § 12 i 1880 års vattenrättsförordning. Dessa var de 
centrala lagar som fanns att åberopa mot förorening i luft och vatten i sekelskiftets (1900) 
Sverige. Kopplingen till existerande lagstiftning blir speciellt tydlig i fråga om klagomålen över 
lukten, där de klagande allt eftersom konflikten fortgår, tillämpar allt vidare tolkningar av 
begreppet ”hälsovådlig”.

De argument som fördes fram mot lukten i Örebrokonflikten handlade till en början i hög 
grad om att försöka bevisa dess hälsovådlighet. Exempelvis intygade den av hälsovårdsnämnden
i Örebro engagerade stadsläkaren Sundelius att lukten var hälsovådlig därför att flera läkare i
staden uppgett att den inverkat menligt på känsliga och svaga individer. Luktfrågan behandlades 
dock styvmoderligt av beslutande myndigheter under Örebrokonfliktens första fas i det att den 
inte alls togs upp under det möte som Konungens befallningshavande (KB) sammankallade till 
1905 med anledning av klagomålen mot bruket. Bruket ålades inte heller några åtgärder mot
lukten i samband med KB:s utslag i målet 1907. De argument som fördes fram mot de 
vattenburna utsläppen handlade om att utsläppen hotade förstöra fisket i såväl nedre delen av 
Svartån som i Hemfjärden och Mellanfjärden, ja i hela Hjälmaren, samt om att utsläppen 
orsakade ”vedervärdig” och ”sannolikt hälsovådlig” stank. Utöver att fisk (och kräftor) befara-
des minska i antal om bruket skulle fortsätta att släppa ut lika stora mängder avfall som tidigare,
menade den av drätselkammaren engagerade fiskeriintendenten Thorsten Ekman, att fisken
dessutom skulle bli svår att fånga genom att fiskeredskapen skulle komma att förstöras av
samma avfall. Vidare menade de klagande att fisk och kräftor tagit smak av fotogen till följd av 
brukets vattenburna utsläpp samt framhölls de ekonomiska förluster som uppstått för innehavare 
av fiskerätter som en effekt av utebliven/svårsåld fisk. Genom KB:s utslag 1907 ålades bruket 
att vidta några enklare åtgärder för renandet av avfallsvattnet, bl.a. att uppföra en grund damm
för avskiljandet av fettämnen, vilka föreslagits av de av KB engagerade experterna handels-ke-
mist John Landin samt statens fiskeriingenjör Carl Schmidt. Det var emellertid bara de enklaste 
och billigaste av Landins och Schmidts förslag till åtgärder som ålades bruket i fråga om vatten-
föroreningen i samband med KB:s utslag 1907, och således ingen åtgärd alls i fråga om de luft-
burna utsläppen.

Att bruket ådömdes åtgärder mot vattenföroreningen förklaras med all sannolikhet ytterst
av att klagomålen om vattenföroreningen trots allt erhöll visst stöd i samtida lagstiftning, och 
framförallt i § 12 i 1880 års vattenrättsförordning. Denna reglerade verksamhet som orsakade 
grundning eller annan olägenhet i vattendrag. Lukten var å andra sidan tvungen att fastslås 
hälsovådlig för att kunna åtgärdas med stöd av 1874 års hälsovårdsstadga. Det torde ha varit 
lättare att hävda och således få till stånd åtgärder mot olägenhet än hälsovådlighet. Örebro Pap-
persbruk, vars intresse i frågan främst utgjordes av att kunna fortsätta produktionen av sulfat-
massa, försökte i sin tur motbevisa både luktens hälsovådlighet och de vattenburna utsläppens 
hot mot fisket genom intyg av bl.a. läkare och fiskare utöver att söka teknik och vidta en del 
åtgärder i syfte att lösa problemet på teknisk väg (se avsnitt 5.2). I slutskedet av konflikten lyfte 
bruket dessutom fram dess samhällsekonomiska betydelse som ett viktigt argument i kon-
flikten.

När Örebrokonflikten år 1907 hamnade i Regeringsrätten, tog så småningom lukt-/luft-
föroreningsfrågan helt och hållet över genom att drätselkammaren och övriga fiskerättsägare 
som dittills inkommit med erinringar i vattenfrågan snart upphörde med att göra detta. Erin-
ringar fortsatte dock att inkomma i luktfrågan, inte minst från hälsovårdsnämnden och så 
småningom även från stadsfullmäktige i Örebro m.fl. Det arrangerades också ett offentligt möte
i frågan i Örebro Kommunala förenings regi, och mötet drog närmare 1 000 personer. 
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Samma problemdefinitioner lades fram av de klagande efter KB:s utslag, men mer
ekonomiskt betonade argument blev också allt vanligare. Den ”underliggande” värdekonflikten 
mellan å ena sidan industriell expansion och å andra sidan goda miljö- och hälsoförhållanden i 
Örebro blev mer framträdande efter KB:s utslag, och diskussionerna handlade i mindre omfatt-
ning om att försöka bevisa luktens hälsovådlighet och om huruvida enskilda åtgärder kunde 
anses lämpliga eller ej. I stället ifrågasattes exempelvis brukets rätt att ”tillintetgöra” de ”sats-
ningar” som redan gjorts i staden i syfte att uppnå det hälsotillstånd som hälsovårdsstadgan före-
skrev. Samtidigt synliggjordes de klagandes beroende av hälsovårdsstadgan i högre grad än 
tidigare, genom att de gjorde allt vidare tolkningar av begreppet ”hälsovådlig” samt även lade
mycket kraft på att framhålla att lukten faktiskt kunde vara en olägenhet utan att vara hälso-
vådlig. Exempelvis framhölls att det faktum att lukten var obehaglig även gjorde den hälsovåd-
lig genom att den ”orenade” den övriga luften. Dessa försök att vidga begreppet hälsovådlig var 
en konsekvens av hälsovårdsstadgans ”snäva” utformning.

Argumenten efter KB:s utslag handlade också i högre grad om att ifrågasätta rådande 
lagstiftning, bl.a. framhölls det faktum att hälsovårdsstadgan inte skyddade stad från förore-
nande industri på landsbygd. Dessutom åberopades de tyska koncessionsvillkoren i syfte att visa
på de tyska myndigheternas strängare restriktioner mot förorenande industri. I övrigt kan om de 
klagandes agerande i Örebrokonflikten konstateras att de åberopade experter både i syfte att
stärka sina argument och i syfte att få förslag på åtgärder för att öka chanserna att finna en 
lösning på problemet. Redan 1906 engagerades exempelvis Klas Sondén av hälsovårdsnämnden
i syfte att ge förslag på hur man tekniskt kunde lösa luktproblemet (han föreslog en högre 
skorsten). Nämnden engagerade dessutom ingenjör Gelertsen i syfte att bemöta den av bruket 
engagerade professor Klasons förslag till åtgärder, något som för övrigt resulterade i den 
vetenskapliga kontrovers som analyseras i avsnitt 5.2. Gelertsen engagerades av hälsovårds-
nämnden under 1910, i slutskedet av konflikten, när de klagande i högre grad än tidigare foku-
serade på problemens lösning än på själva problemen (t.ex. vem drabbades, hur etc.).

Genom Regeringsrättens utslag i mars 1911 måste bruket sägas ha ålagts för den tiden 
relativt långtgående åtgärder, inte minst genom den maxgräns om 60 mg fiber per liter avlopps-
vatten och kravet att uppföra en minst 50 meter hög skorsten som bruket ålades i samband med
utslaget. Utslaget måste anses långtgående med hänsyn till samtida relativt vaga lagstiftning på
föroreningsområdet. Att Regeringsrätten trots allt valde att ålägga bruket dessa åtgärder kan bl.a.
förklaras av motståndets relativa omfattning. Eventuellt kan Regeringsrätten i sitt utslagsgivande 
också ha färgats av det lagförslag till koncessionssystem på luft- och vattenföroreningsområdet
som dikningslagskommittén som bäst höll på att utarbeta, och som Regeringsrätten sannolikt
utgick från skulle komma att leda till en lag mot industriell vattenförorening. Att bruket sedan 
valde att uppföra en dubbelt så hög skorsten mot vad man ålagts torde kunna förklaras av att 
även bruket resonerade i samma linje.

I Värökonflikten var det framförallt sommarstugeägare utefter Hallandskusten, till stor del 
organiserade i Norra Hallands Luft- och Vattenvårdsförening och Norra Hallands Vattenvårds-
delegation, liksom delar av Borås respektive Göteborgs kommunledningar, bl.a. drätselkammare
och fastighetsnämnd, som opponerade sig mot att SIAB skulle delges tillstånd att uppföra en 
anläggning för sulfatmassaproduktion på Väröhalvön. Sommarstugeägarna representerades i sin 
tur till stor del genom ombud. Att Borås och Göteborgs kommunledningar var engagerade i 
motståndet förklaras sannolikt, utöver att de i området drev/ägde kolloverksamhet samt Tjolö-
holms slott, av att en stor del av sommarstugeägarna utefter Hallandskusten utgjordes av borå-
sare och göteborgare. Som en grundfråga/grundkonflikt genom hela Värökonflikten stod den om
industriell exploatering (enligt SIAB av vikt för både södra Sveriges skogsägare och nationen 
som helhet) mot bevarandet av turism- och naturvärden (enligt de klagande till gagn både för
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Skandinaviens befolkning och framtida generationer). Det var ”bevarandeintresset” som i 
grunden förenade de klagande, dvs. viljan att bevara området som ett rekreations-, fritids- och
turistområde med möjlighet för den moderna människan till vederkvickelse i närhet till naturen,
utan störande industriella inslag. Dessa grundläggande värden, som de klagande menade skulle 
bevaras parallellt med ett bibehållande av områdets dåvarande karaktär, formulerades och lades
fram på en mängd olika sätt av det, jämfört med Örebrokonflikten, mycket stora antalet klagan-
de i Värökonflikten.

I allmänhet krävde de klagande i Värökonflikten att ansökan skulle avslås. I vissa fall 
anhölls också om skadestånd vid anläggningens eventuella tillkomst med argumentet att anlägg-
ningen skulle orsaka en värdeminskning på den egna fastigheten. Som argument för att ansökan 
skulle avslås angavs framförallt att anläggningen skulle bidra till att området skulle förlora sin
karaktär som fritidsområde, på grund av sämre luft (sulfatlukt) och försämrade badmöjligheter
(fiberbetäckta stränder och nedsmutsat badvatten). I viss mån framhöll de klagande också att de 
anskaffat sin fastighet med avsikten att använda den som fritidsbostad, och att det således skulle 
vara orätt mot dem om möjligheten till ren luft, bad och fiske förstördes på grund av anlägg-
ningens negativa effekter på omgivningen. Vad angår fiskeaspekten åberopades både fritids-
fisket och yrkesfisket. Som bekant var det i Värökonflikten framförallt Svenska västkustfis-
karnas centralförbund som inkom med erinringar beträffande avloppstubsföretaget, främst
därför att man befarade att tuben skulle komma att utgöra ett mekaniskt hinder för trålfisket. Att 
andra risker för fisket inte åberopades i högre grad under Värökonflikten torde framförallt bero 
på att oron för att fisket skulle komma att ta skada inte kan ha varit särskilt stor bland de 
fritidsfiskare och yrkesfiskare som nyttjade området. Detta skulle i sin tur kunna förklaras av en
stark tilltro till havets ”självrenande förmåga” i kombination med bristande erfarenheter (till 
skillnad från fiskerättsägarna i Örebro) av dylika utsläpp i området.

De av de klagande som framhöll områdets värde ur turist-, rekreations- och fritidsaspekt, 
betonade ofta hur behovet av fritidsområden skulle komma att växa i takt med en ökande fritid. I 
samband med detta underströks hur Hallandskusten, med dess centrala läge i förhållande till 
flera skandinaviska storstadsregioner och till kontinenten, hade en speciellt stor betydelse i 
sammanhanget. En del klagande lyfte – i syfte att stärka fritidsområdesargumentet – fram områ-
dets kulturvärden, liksom dess särpräglade natur av nationellt intresse. Även framtida generatio-
ners rätt till fritids- och rekreationsområden framhölls av ett fåtal som ett tungt vägande skäl mot
anläggningens uppförande. 

Det var inte ovanligt att de klagande, när de framhöll turist-, rekreations- och fritids-
aspekterna, hänvisade till att tidigare byggnadsplaner för området och beslut i Länsrätten i Hal-
land tydligt speglat en vilja att bevara områdets dittillsvarande karaktär. Dessutom under-strök 
de klagande att det skulle vara att gå stick i stäv mot såväl den framväxande moderna natur- och 
miljövårdslagstiftningen som den fysiska riksplaneringen att tillåta anläggningen. Dessa hänvis-
ningar speglar den brytningsperiod som 1960-talet utgjorde i fråga om den svenska miljövården,
och som bidrog till att Värökonflikten omgärdades av en helt annan statlig organisation kring 
natur- och miljövård än vad som var fallet under Örebrokonflikten. Vi har i och för sig fastslagit 
att även Örebrokonflikten utspelades under någon form av brytningsperiod i fråga om svensk 
föroreningshantering, genom dikningslagskommitténs arbete. Naturligtvis var dock miljövårds-
situationen än mer omvälvande på 1960-talet, inte minst genom att Sverige utöver den moderna
miljölagstiftningen detta decennium fick flera nya statliga miljövårdsorganisationer i form av 
bl.a. Luftvårdsnämnd och Naturvårdsverk. Dessa banade på sätt och vis vägen för miljöskydds-
lagen genom att de hördes i vattenmålet och hälsovårdsmålet och där gav uttryck för argument
och krav i linje med den moderna miljölagstiftningen redan innan dennas tillkomst. Således
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hade dessa organisationer en direkt inverkan på Värökonfliktens förlopp och resultat, och bidrog 
också till att vissa av de reningsåtgärder som ålades SIAB var relativt långtgående.

Vad angick anläggningens luftburna utsläpp befarade en stor del av de klagande att ”luk-
ten” skulle utgöra det största intrånget på omgivningen genom att den skulle förändra karaktären 
på området som turist-, rekreations- och fritidsområde. En del av de klagande argumenterade
mot lukten med hjälp av hälsoargument, bl.a. genom att framhålla anläggningens negativa effek-
ter på folkhälsan till följd av att befolkningen skulle förlora ett värdefullt rekreationsområde.
Andra framhöll i sin tur att befolkningen i närområdet skulle drabbas av bronkiter, andnöd, 
infektioner, huvudvärk, ökad stress samt för tidig död till följd av lukten. En del klagande 
underströk dessutom, i linje med framväxten av den moderna miljövården, den växande allmän-
na medvetenheten om luftföroreningsproblemet som ett argument mot ett beviljande av ansökan.

Beträffande anläggningens vattenburna utsläpp befarade en stor del av de klagande att 
dessa skulle inverka negativt på områdets badmöjligheter, både i form av fibertäckta stränder 
och förorenat badvatten, och således utgöra ett hot mot områdets karaktär som turist-, rekre-
ations- och fritidsområde. Vidare framhölls av flera klagande att de vattenburna utsläppen
riskerade inverka negativt på fritidsfisket, inte minst genom att inverka på fiskens fortplant-
ningsmöjligheter samt genom att fisken riskerade ta smak av utsläppen. I samband med att de 
klagande uttryckte oro över de vattenburna utsläppens effekter på bad och fiske, kritiserades ofta 
de utlåtanden över avloppsvattnens spridning i recipienten som sammanställts av SIABs sakkun-
nige, Börje Kullenberg. De klagande engagerade i detta sammanhang egna experter, Rahm och 
Owen, i syfte att bemöta/granska Kullenbergs utlåtanden. Kullenbergs och Owens dialog kom
att utvecklas till en ”regelrätt” vetenskaplig kontrovers (se avsnitt 5.1.2).  De klagande framhöll
också återkommande genom konflikten, den s.k. magnesiumbislufitmetoden som ett förslag på 
en teknisk lösning på både luft- och vattenföroreningsproblemet.

Även klagandeaktörerna i Värökonflikten och dessas problemdefinitioner och agerande 
var tydligt kopplade till existerande lagar och förordningar, dock inte i samma omfattning som i 
Örebrokonflikten. Vattenlagens och hälsovårdsstadgans breda ansatser i vatten- och luft-förore-
ningsregleringen möjliggjorde för de klagande i Värökonflikten att i viss mån åberopa dessa 
som stöd för sina turism-, fritids- och rekreationsargument, men lagrummen var inte formule-
rade med explicit hänsyn till dessa värden. I stället utgjorde de endast ett mycket grundläggande 
och generellt hållet skydd mot förorening och mot byggnads ”intrång” på egendom och 
näringsverksamhet, liksom mot väsentligt försämrade levnadsförhållanden, minskad trevnad och
betydande förlust från naturskyddssynpunkt. Så generellt hållna formuleringar öppnade upp för 
ett brett åberopande av en rad skilda argument, från natur till fritid och ekonomi, men präglade 
av naturliga skäl inte de klagandes problemformuleringar och argument på samma direkta sätt 
som i Örebrokonflikten. Vidare är det svårt att döma utifrån så generellt hållna regler, vilket inte 
minst speglas i VD:s hantering av frågan om eventuella negativa effekter på områdets badmöj-
ligheter, vilken gavs obetydlig uppmärksamhet i jämförelse med frågan om avloppstubens 
inverkan på näringsverksamhet (yrkesfiske), trots att antalet klagande som framhöll riskerna för 
inverkan på badmöjligheter var betydligt fler till antalet än de som åberopade riskerna för
inverkan på yrkesfisket. I detta sammanhang kan vi konstatera att SIAB torde ha insett
fördelarna för bolaget med att VD fokuserade på de vattenburna utsläppens inverkan på närings-
verksamhet snarare än på badvatten, inte minst genom att antalet sakägare i annat fall skulle ha
kunnat bli oräkneligt. SIABs fokusering på ”fiskeintresset” i samband med tubsträcknings-
diskussionerna under 1969/1970 tyder på en sådan medvetenhet. De klagande i Värökonflikten 
åberopade i sin tur som ett komplement till existerande lagstiftning, bl.a. det pågående moderna
miljölagstiftningsarbetet, vilken i högre grad än exempelvis vattenlagen värnade om intresset
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hos den nya stora intressegrupp som höll på att växa fram i fråga om användandet av naturresur-
serna, dvs. fritidsfolket.

SIAB tvingades i en helt annan omfattning än Örebro Pappersbruk att lyfta fram argument
för anläggningens företags- och samhällsekonomiska nytta, inte minst eftersom Värökonflikten 
utgjordes av en konflikt om huruvida verksamheten skulle få starta eller ej. I Örebrokonflikten
handlade konflikten i stället om hur den redan existerande verksamheten skulle bedrivas. De 
argument som SIAB lyfte fram präglades i hög grad av den lagstiftning utifrån vilken tillstånds-
prövningen huvudsakligen skulle ske, dvs. VL, och betonade således i hög grad den företags-
ekonomiska och samhällsekonomiska nyttan med anläggningen. SIABs huvudargument för 
anläggningens etablering bestod i att den skulle omhänderta både virkesöverskott och arbets-
kraftsöverskott i regionen. De klagande bemötte i sin tur dessa argument med motargument av 
typen: (a) det föreligger sannolikt inte ett virkesöverskott, vilket i sin tur skulle kunna tvinga 
redan befintliga anläggningar till nedläggning om anläggningen kommer till stånd; (b) ett 
eventuellt virkesöverskott borde tas om hand av en befintlig sulfatmassanläggning, av en
sågverksindustri eller exporteras; och (c) en sulfatmassaindustri utgör en oattraktiv arbetsmiljö.
SIAB lyfte också fram argument som motiverade varför anläggningen borde lokaliseras just i 
Värö, bl.a. att där fanns tillräckligt med färskvatten och att lokaliseringen skulle erbjuda en rad 
logistiska fördelar. Även de klagande använde sig mycket av lokaliseringsargumentet, men
argumenterade för en omlokalisering av anläggningen i syfte att främja såväl turism- och natur-
värden som samhälls- och företagsekonomiska värden. 

Denna relativt starka fokusering från de klagandes sida på anläggningens lokalisering, 
utgjorde en möjlighet för de klagande att kanalisera sina intressen med utökat rättsligt stöd 
genom att lokaliseringsaspekten framhölls såväl i existerande vattenlagstiftning som i det 
pågående moderna miljölagstiftningsarbetet och i arbetet med den fysiska riksplaneringen. De
klagande lyfte i detta sammanhang fram all den negativa inverkan på områdets turism-, fritids-,
natur- och kulturvärden etc., som skulle kunna undvikas genom en omlokalisering av anlägg-
ningen, exempelvis inåt landet. Dessutom lyfte de fram en mängd logistiska fördelar för företa-
get, vilka skulle kunna nås genom en omlokalisering, såsom större närhet till virkesråvaran och 
minskat behov av damm och egen hamn (en omständighet som dessutom påpekades gynna 
andra hamnar). SIAB bemötte omlokaliseringsfrågan i viss mån i olika skrivelser till VD, lik-
som i skrivelser bundna till hälsovårdsmålet till följd av att omlokaliseringsfrågan kom upp även 
där. SIAB bemötte emellertid egentligen aldrig argumenten om områdets turism-, rekreations-, 
fritids- och naturvården direkt, varför det (till skillnad från i Örebrokonflikten) inte heller 
uppstod en regelrätt ”miljödebatt” mellan SIAB och de klagande i Värökonflikten. I stället
upprepade SIAB gång på gång de olika företags- och samhällsekonomiska värden som påstods 
vara kopplade till anläggningen i sitt bemötande av turism- och naturvärdena. 

Sammantaget kan konstateras att de klagandes argument i Värökonflikten ofta skilde sig 
distinkt åt från dem som förkom i Örebrokonflikten, trots att det var samma negativa effekter av 
sulfatmassaproduktionen som man argumenterade mot. Den främsta anledningen till att 
argumenten under Värökonflikten i högre grad relaterade till rekreation och fritid än till hälsa 
och fiskerätt/fiskerinäring var att den nya intressegruppen ”fritidsfolket” vuxit fram, och att 
dessa betraktade sina intressen som tydligt hotade av Väröanläggningens tillkomst. Ekonom-
historikern Nils-Gustav Lundgren (1987) förklarar framväxten av denna intressegrupp i termer
av att efterkrigstidens ekonomiska omvandling, med bl.a. kraftig tillväxt i sysselsättning i 
tjänsteproduktionen och minskad arbetstid per person, bidrog till framväxten av stora grupper av 
människor med sin huvudsakliga försörjning i icke-råvarubaserade näringar. Dessa grupper hade 
genom ”den ökande fritiden, ofta tillbringad i skog och mark, [ett] eget intresse av ett begränsat 
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industriellt naturresursutnyttjande.”1 Dessutom bidrar enligt Lundgren det faktum att anhäng-
arna av detta intresse inte sällan bor och arbetar i regioner med expansiva näringar, och således 
inte drabbas av de nackdelar som en inskränkning i det industriella naturresursutnyttjandet kan 
orsaka i form av bl.a. minskad lokal sysselsättning och avfolkning, till att ytterligare förklara 
framväxten av dem.

Skillnaderna i de klagandes argumentering konflikterna emellan förklaras också av
lagstiftningen, som trots att den inte var avsevärt annorlunda och mindre vag i fråga om luft- och 
vattenförorening under Värökonflikten jämfört med Örebrokonflikten, ändock visade upp vissa 
väsentliga skillnader i det att luftförorening inte längre nödvändigtvis behövde bevisas
”hälsovådlig”, och lagstiftningen mot vattenförorening trots allt avsåg att skydda även andra 
intressen än rent ekonomiska. Utöver den existerande lagstiftningen bidrog också förberedande 
lagstiftningsarbete inför den moderna miljölagstiftningen till att ge stöd åt de klagandes turist-,
fritids- och rekreationsargument under Värökonflikten. Inte minst framgår detta genom de 
direkta hänvisningar de klagande gör i sina erinringar till detta förberedande arbete. Även under 
Örebrokonflikten har vi konstaterat att det pågick ett förberedande lagstiftningsarbete som i viss 
mån torde ha påverkat de klagandes argumentering; inte minst tendensen att frångå hälso-
argumentet i slutet av konflikten kan tyda på en sådan inverkan.

Ytterligare en skillnad i argumenteringen mellan de båda konflikterna, finner vi i konflik-
ternas ”tekniska diskussioner”, vilka skiljde sig åt så till vida att det i Värokonflikten mer tydligt
än i Örebrokonflikten pågick två parallella diskussioner (inte minst i luftföroreningsfrågan), där 
en mer ingående ”teknisk diskussion”, inte sällan beträffande ”end-of-pipe”-lösningar, pågick 
mellan luftvårdande myndigheter, VD och SIAB, under det att de klagandes inlägg i den tekni-
ska diskussionen främst utgjordes av förslag på nya produktionsprocesser snarare än på tekniska 
detaljer och ”end-of-pipe”-lösningar. De klagande lade också mer kraft på att diskutera förore-
ningens effekter ur olika aspekter. I Örebrokonflikten tenderade däremot bristen på offentlig 
organisation, inte minst kring luftföroreningsfrågan, bidra till ett större utrymme för de klagande 
att själva – eller genom anlitade experter – delta i en mer ingående teknisk diskussion om möjli-
ga åtgärder för att reducera utsläppen. En eventuell förklaring till denna skillnad skulle kunna 
utgöras av att de klagande i Värökonflikten inte såg något värde i att engagera sig mer ingående 
i denna debatt, genom att ”slaget” ändå redan skulle vara förlorat om anläggningen kom till 
stånd, inte minst utifrån vetskapen att det ”luktade” även med bästa tillgängliga teknik (Mör-
rum). I Örebrokonflikten torde de klagande inte ha varit lika upplysta beträffande tillgänglig 
teknik och torde således ha besuttit en större förhoppning om att åtgärder kunde finnas att tillgå, 
bara man identifierade dem, samt hade man mer att vinna på att minska utsläppen, om än så lite, 
i och med att anläggningen redan fanns på plats.

Vad beträffar de ”miljövårdande” åtgärder som i slutändan ålades Värö bruk i hälsovårds-
och vattenmålet, handlade det om förhållandevis långtgående åtgärder, speciellt med hänsyn till 
den samtida lagstiftningen. Liksom i Örebromålet torde detta delvis kunna förklaras av motstån-
dets relativa omfattning (både i form av antal klagande och allmän miljödebatt) samt av att 
domsluten präglades av kommande/nytillkomna miljövårdsorganisationer och institutioner, inte
minst den moderna miljölagstiftningen. Naturvårdsverkets utlåtanden och förslag i fråga om
framförallt luftvårdande åtgärder synes ha utgjort en central sådan kanal för modern miljövård i 
Värömålet. Vidare torde man kunna betrakta ”fritidsfolket” som en förhållandevis stark part i 
sammanhanget. Visserligen kan denna grupp inte betraktas som särskilt välorganiserad, men å
andra sidan består den inte sällan av inflytelserika personer som gör den svår att förbise.

1 Lundgren (1987), s. 97.
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5.1.2  De vetenskapliga kontroversernas betydelse för konflikterna 
I Örebro- och Värökonflikterna engagerade såväl företagen som de klagande vetenskapliga 
experter i syfte att erhålla stöd för sina argument och inhämta information om bl.a. tekniska
lösningar. Detta torde vara speciellt vanligt i konflikter om relativt nya problem, där tidigare
erfarenheter är begränsade. När båda sidor i en konflikt drar nytta av vetenskaplig expertis på 
detta sätt, kan konflikten komma att ändra karaktär; från att ha varit en debatt mellan företaget 
och de klagande utvecklas den också till en vetenskaplig kontrovers. Detta skedde också i fråga 
om vissa av de sakfrågor som avhandlades i Örebro- och Värökonflikterna. En viktig lärdom
från litteraturen beträffande vetenskapliga kontroverser är att dessa inte garanterar en objektiv 
(vetenskaplig) debatt om ”sakernas tillstånd” utan kanske snarare hjälper till att förskjuta
konfliktens fokus mot värderingar och intressekonflikter samt mot ett större inslag av normativa
utsagor om olika verksamheter och åtgärder. Hur kan vi då förstå de vetenskapliga kontroverser 
som uppstod i Örebro- respektive Värökonflikterna, och vilken inverkan fick de på konflikternas 
karaktärer?

I Örebrokonflikten engagerades experter i framförallt luktfrågan av såväl de klagande som
bruket, sannolikt till följd av att luftföroreningsproblemet var ett nyare (åtminstone mer outfor-
skat problem) än vattenföroreningsproblemet och också betraktades som ett svårare problem att 
lösa. Redan tidigt i konflikten bifogades expertutlåtanden till de klagandes skrivelser om sulfat-
luktens hälsovådlighet och om de tekniska möjligheterna att minska den. Några år in i konflikten 
engagerade de klagande dessutom ingenjör Einar Gelertsen i syfte att bemöta utlåtandena av den
av bruket engagerade professorn i kemisk-teknologi vid KTH, Peter Klason, som framförallt
engagerats i syfte att utveckla en teknisk lösning på luktproblemet. Det var mellan Klason och 
Gelertsen som den vetenskapliga kontroversen kom att utvecklas, och i grunden handlade 
kontroversen om både de förslag på åtgärder mot framförallt den luftburna lukten och de 
beräkningar som gjorts i samband med utvecklandet av dessa, som Klason hunnit redovisa vid 
tiden för Gelertsens inträde i konflikten. Utöver att kritisera Klasons åtgärder och beräkningar, 
kommenterade Gelertsen också Klasons uttalanden om luktens eventuella hälsovådlighet.

Klason och Gelertsen lyckades inte förenas i de cellulosatekniska frågorna, och dessutom 
kom de in på frågor om bl.a. luktens hälsovådlighet och om huruvida företagsekonomiska
intressen skulle stå för kostnaden och styra valet av aktuella åtgärder. Således var Klasons och 
Gelertsens kontrovers åtminstone lika mycket (om inte mer) präglad av de underliggande 
värderingar och intressekonflikter som kännetecknade Örebrokonflikten som helhet, än den hade 
”genuint” vetenskaplig karaktär med fokus på orsakssamband och tekniska åtgärder. 

Vad beträffar den inverkan Klasons och Gelertsens kontrovers fick på Örebrokonflikten i 
stort, och då inte minst på de klagandes argumentation, skönjer vi en sådan på flera olika plan.
Exempelvis synes kontroversen ha ”tagit över” Örebrokonflikten från det att kontroversen 
startade 1910, i det att de klagandes såväl som Klasons och Gelertsens inlägg i stort sett endast 
behandlade luktfrågan och således inte längre vattenföroreningsfrågan. Vidare tenderade de 
klagande, vilka under konfliktens inledning framförallt fokuserat på att bevisa luktens hälsovåd-
lighet (vilket lagstiftningen krävde) och ge förslag på åtgärder, att samtidigt med kontroversen i 
högre grad lyfta fram vilka värden och intressen som konflikten i grunden handlade om, bl.a. 
genom att hänvisa till ekonomiska argument och genom att framhålla att åtgärder behövde
vidtas mot lukten även om den nödvändigtvis inte var hälsovådlig. Det är rimligt att anta att de
klagande motiverades till denna förskjutning i argumenteringen av experternas oförmåga att 
enas, både i fråga om tekniska lösningar på problemet och i fråga om luktens eventuella hälso-
vådlighet, inte minst genom att kontroversens förlopp återgavs för de klagande i Örebro via den
lokala dagspressen. 
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I Värökonflikten engagerades vetenskapliga experter i framförallt vattenföroreningsfrågan,
närmare bestämt i frågan om avloppsvattnets spridning i recipienten, av såväl de klagande som
bolaget, sannolikt även i detta fall till följd av att denna fråga var relativt ny och outforskad. 
Bolaget engagerade flera experter att uttala sig både i spridningsfrågan och i närliggande frågor 
om exempelvis avloppsvattenutsläppets effekter på fiskar och andra organismer, men det var 
kring professorn i oceanografi vid Göteborgs universitet, Börje Kullenberg och dennes utlåtan-
den, som en vetenskaplig kontrovers kom att uppstå. På motståndarsidan i kontroversen stod den 
av de klagande engagerade professorn i oceanografi vid det Londonbaserade Imperial College of
Science and Technology, P.R. Owen. Kontroversen handlade i grunden om huruvida de skiktade 
lagren i Kattegatts vatten skulle förmå inlagra avloppsvattnet från anläggningen, eller om det 
skulle komma att blandas med ytvattnet och transporteras mot kusten. Dessutom handlade 
kontroversen om lämpligheten i att använda den så kallade Abrahams formel i beräkningen av 
avloppsvattnets spridning och stigning. Experterna enades inte i någon av dessa frågor utan 
motverkade i stället båda aktivt en sådan förening. Kullenberg undvek att besvara delar av
Owens kritik på det vetenskapliga planet, och Owen lyfte genomgående fram det som han ansåg 
vara konfliktens grundfråga, vilka intressen och värden som stod på spel, och hur han person-
ligen såg ett värde i att bevara Hallandskustens naturskönhet. Således var Kullenbergs och 
Owens kontrovers till stora delar präglad av den större Värökonfliktens värderingar och intresse-
konflikter, liksom Klason och Gelertsen var av Örebrokonfliktens, snarare än den hade en rent 
”vetenskaplig” karaktär.

Såväl kontroversen mellan Gelertsen och Klason som den mellan Kullenberg och Owen 
utspelades mellan experter inom samma vetenskapliga disciplin, kemisk teknologi (Gelertsen 
och Klason) respektive oceanografi (Kullenberg och Owen). Således torde förklaringen till 
oenigheterna i kontroverserna inte i första hand utgöras av skillnader i ”kunskapskultur” mellan
olika forskningsfält, discipliner etc.2 En bättre förklaring i detta sammanhang kan vi nog hitta i 
Lars Lundgren och Göran Sundqvists diskussion om att experter ofta tillkallas i miljökonflikter i 
syfte att utifrån vetenskapliga fakta dra praktiska – och ofta normativa – slutsatser kring det 
aktuella miljöproblemet.3 Vetenskapsmännens roll är således ofta att uttala sig om både kun-
skapsläge och lämpliga lösningar, både om hur det är och hur det bör vara, och det är dessutom 
sällan fallet att de inblandade parterna söker sina rådgivare bland sina ideologiska motståndare.

Vad beträffar den inverkan Kullenbergs och Owens kontrovers fick på Värökonflikten i 
stort, och då inte minst på de klagandes argumentation, synes den liksom i Örebrokonflikten ha 
motiverat de klagande till en förskjutning i argumenteringen, mot att behandla frågan som står i 
fokus för kontroversen (i Värö, föroreningarnas spridning) i mer allmänna och slutgiltiga 
ordalag. Experternas oförmåga att enas i frågan gjorde det, i stället för att endast motargumen-
tera företaget/bolaget, legitimt för de klagande att peka på de osäkerheter och risker som var
förknippade med respektive fråga som stod i fokus, såsom riskerna för en förorening av 
Hallandskusten och för att Klasons åtgärder skall visa sig otillräckliga.

Sammantaget kan om vår analys av de vetenskapliga kontroverserna i Örebro och Väro 
konstateras att den, liksom tidigare studier kring vetenskapliga kontroverser, belyser hur värde-
ringar – ”den vetenskapliga undersökningens politisering” – blottläggs i sådana kontroverser. Vi
kan se hur den vetenskapliga kontroversen exponerar bristen på objektiva sanningar och 
motiverar miljökonfliktens aktörer, såsom de klagande men också i viss mån experterna själva, 
att lyfta fram de grundläggande värden och intressekonflikter som står på spel i konflikten.

2 Se bl.a. Latour (1987).
3 Lundgen och Sundqvist (2003).
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5.2 Teknikvalets villkor i konflikterna
I detta avsnitt lämnas framförallt utrymme åt att diskutera villkoren kring den tekniksöknings-
process som initierades av Örebro Pappersbruk och SIAB/Värö bruk som en direkt konsekvens 
av konflikterna kring dessa företags utsläpp i vatten och luft. Vi finner bl.a. att tekniksöknings-
processen i hög grad är beroende av företagets tidigare erfarenheter av det aktuella problemet,
men också av i vilken omfattning det finns ett kollektivt intresse av att åtgärda problemen.
Således kommer vi att jämföra de båda företagens tekniksökningsprocesser ur ett bransch-orga-
nisatoriskt perspektiv. Då industriell förorening som regel är starkt beroende av utformningen av 
produktionstekniken, vilken till stora delar är densamma mellan företag inom samma bransch, 
torde man – i takt med miljöfrågornas ökade allmänintresse – kunna förvänta sig ett mer
intensivt samt ett mer organiserat branschsamarbete kring miljötekniska frågor. Denna studies
fokus på två vitt skilda tidsperioder har möjliggjort en analys av branschsamarbetets utveckling
över tid och inte minst av hur en sådan utveckling påverkat företagens beslut rörande 
produktionstekniken.

5.2.1  Teknikvalets natur
De teknikval som gjordes av Örebro Pappersbruk som en direkt konsekvens av konflikten kring 
dess utsläpp i vatten och luft, motiverades huvudsakligen av yttre restriktioner och inte av
”interna” drivkrafter (vinstmaximering eller andra företagsinterna mål). Vi finner stöd för detta i
det faktum att de teknikval som studerats, tidsmässigt tydligt följer på de yttre restriktioner som 
sattes av de klagandes argument och av de två domsluten, KB:s respektive Regeringsrättens. Vi 
finner också stöd för att teknikvalen motiverades av yttre faktorer i flera av brukets skrivelser
genom konflikten, där brukets ovilja till de aktuella teknikvalen bl.a. speglas i uttalanden om 
vilka betydande kostnader som flera av de föreslagna åtgärderna skulle medföra. Med andra ord 
finns det lite som tyder på att bruket hade gjort de här valen om det inte känt sig tvingat till det.
Incitamenten var därför starka för företaget att försöka tillgodose kraven på ett (för företaget) så
kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det faktum att teknikvalet inte var motiverat av inre 
drivkrafter kom också att forma själva sökandet efter tekniska lösningar. 

I analysen av den teknikvalsprocess som Örebro Pappersbruk ställdes inför finner vi stöd 
för den hypotes som formulerades i studiens inledning, nämligen att det mest rationella för ett 
företag torde vara att inleda teknikvalsprocessen med att söka efter existerande och väl funge-
rande tekniska lösningar inom branschen. Föroreningsproblemen var dock nya för såväl Örebro 
Pappersbruk som för resten av branschen. Speciellt sulfatluktproblemet var helt och hållet nytt 
genom att sulfatcellulosaindustrin, till skillnad från exempelvis slipmassaindustrin, fortfarande 
var i en etablerings- och tidig expansionsfas. Örebro Pappersbruk hade således ingen sedan 
tidigare uppbyggd kunskap om vare sig problemets karaktär eller dess produktionstekniska lös-
ning.

Viss kunskap kring avloppsvattnets hantering fanns dock tillgänglig inom branschen
genom att dess vattenförorening uppmärksammats sedan 1890-talet. Fungerande (om än ej alltid 
effektiva) tekniska lösningar, såsom fiberfångare, fanns dessutom att tillgå på marknaden. Inte 
minst frekvent återkommande annonser om fiberfångare i Svensk Papperstidning vittnar om 
detta. Ett tecken på att företaget tidigt erhöll kunskaper om avloppsvattenhantering visas av det 
faktum att bruket installerade en fiberfångare redan 1904. Bruket erhöll även tidigt kunskaper 
om (slam-) avsättningsbassänger, troligtvis redan 1904, genom den centrala gestalten inom 
samtida svensk föroreningsdebatt, Klas Sondén, som ofta rekommenderade just slam-avsätt-
ningsbassänger i samband med vattenförorening. Fiberfångare och slamavsättnings-bassänger
utgör klassiska ”end-of-pipe”-åtgärder och kom att behålla en framträdande position i skogs-
industriella avloppsvattensammanhang under många decennier. Den vid tiden för Örebro-
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konflikten samlade kunskapen om det industriella och kommunala vattenföroreningsproblemet
och om problemets lösning speglas också i det relativt stora antal experter som anlitades i 
Örebrokonflikten. Utöver Sondén anlitades exempelvis fiskeriintendent Thorsten Ekman i syfte 
att bedöma problemets karaktär, under det att fiskeriingenjör Carl Schmidt framförallt gav
förslag på problemets lösning, förslag som i hög grad kom att speglas i Örebro Pappersbruks 
slutliga teknikval.

Luktproblemet utgjorde emellertid en svårare nöt att knäcka. Den bristfälliga kunskap som
Örebro Pappersbruk hade om luktproblemet och om problemets lösning speglas bl.a. i hur lite 
plats bruket (och KB) gav frågan i konfliktens tidiga fas (åtminstone utåt sett). Bruket inledde 
emellertid tidigt (1904) ett förbehållslöst sökande efter existerande tekniska lösningar inom 
branschen. Detta sökande bestod framförallt i att företaget skickade styrelsemedlemmar såväl 
som branschens frontfigur, Alvar Müntzing, på studiebesök till tyska, svenska och finska 
sulfatcellulosafabriker. Det blev emellertid snart tydligt för bruket att det var lättare sagt än gjort 
att hitta en existerande teknisk lösning på luktproblemet. Till följd av detta engagerade bruket 
vetenskaplig expertis i form av professor Klason i syfte att utröna om det fanns tillämpad, men
ej ännu kommersiellt använd, kunskap/forskning på området. Det unga ämnet kemisk teknologi, 
än mindre den unga sulfatcellulosaindustrin, hade dock ännu inte ens lyckats fastställa lukt-
ämnenas sammansättning. Klason blev därför tvungen att inledningsvis ägna sig åt grund-
läggande vetenskaplig kunskapsproduktion i syfte att försöka fastställa dessa. Först därefter 
kunde Klason tillämpa denna forskning och utveckla en första metod för borttagandet av de 
luktande ämnen som uppstår i samband med sulfatmassans kokning. Senare förfinade Klason 
denna metod ytterligare och utvecklade sin undersökning till att även omfatta borttagandet av de 
luktande ämnen som uppstår i samband med kemikalie-/sodaåtervinningen (indunstningen).

Vilka var de teknikval som i slutändan gjordes vid Örebro Pappersbruk som en direkt
konsekvens av konflikten kring dess utsläpp i vatten och luft? Ovan har konstaterats att bruket 
inledningsvis endast vidtog åtgärder mot vattenföroreningsproblemet. Denna inledande foku-
sering på vattenföroreningsproblemet antar vi framförallt beror på att den samlade kunskapen 
kring vattenföroreningsproblemets lösning var större, samt på att samtida miljölagstiftning var
mer specifik i fråga om vattenförorening än i fråga om luftförorening. Redan i februari 1904 
installerade således Örebro Pappersbruk en första fiberfångare i syfte att rena avfallsvattnet från
sliperiet. Detta var redan innan det första klagomålet hade skickats till länsstyrelsen och vi vet 
inte om det ännu existerade någon form av offentlig opinion mot företagets avfallsutsläpp
eftersom detta teknikval ytterst synes ha motiverats av att länets fiskeriförvaltningsnämnd
”tvingats fästa länets träsliperiers uppmärksamhet” på att de skadade fisket. Genom utlåtanden 
av de klagandes sakkunniga, bl.a. av fiskeriintendent Torsten Ekman, samt genom ett utlåtande 
av KB:s sakkunniga (fiskeriingenjör Schmidt och handelskemist Landin, samt även genom ett 
intyg av brukets trogne intygsgivare, rektor Fernquist), vet vi att ett antal ytterligare fiberfångare 
installerades för avfallsvattnet från sliperiet, från pappersmaskinerna och från den kemiska
massans tvättning, under åren 1904-1906. Dessutom vet vi att företaget under 1906 experiment-
erade med olika sätt att filtrera avfallsvattnet genom bl.a. sand och viraduk.

Ett annat teknikval som Örebro Pappersbruk gjorde tidigt och som synes ha motiverats av
de klagomål som kännetecknade konflikten, var att upphöra med användandet av fotogen i 
tillverkningen. Bruket började också rensa svampbildningar ur sina avlopp efter det att KB:s 
sakkunniga Schmidt och Landin efterlyst detta i december 1906. Efter KB:s utslag i april 1907
inrättade i sin tur bruket såväl bassänger för avskiljandet av fettämnen ur avfallsvattnet som en 
skyddsvägg i syfte att förhindra att kalkslammet spolades ut i sjön. Redan på hösten 1907, 
samma år som Klason (i juli) färdigställt sin första rapport, installerades en provisorisk kondens-
or i syfte att kondensera kokargaserna på det sätt som Klason föreslagit i sin rapport. En större 
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”apparat” för kokargasernas kondensering installerades på uppgift av bruket under våren 1908. 
Med Regeringsrättens utslag i mars 1911 ålades bruket att dessutom vidta Klasons förslag på 
anordningar mot vattnets förorening och att installera anordningar så att föroreningen av luften
inskränktes till att upphöra att innebära en ”avsevärd olägenhet.” Mer precist skulle de sistnämn-
da anordningarna utgöras av en minst 50 meter hög skorsten och vidtagandet av Klasons 
åtgärdsförslag i syfte att undvika luftens förorening (effektiviserad sodaugnsdrift, absorbering 
och förbränning).  Som en följd av Regeringsrättens utslag uppförde bruket under sommaren och 
hösten 1911 en hela 100 meter hög skorsten på entreprenad, och man införskaffade de för
vidtagandet av Klasons förslag på åtgärd för absorbering av de illaluktande gaserna från
kokningen nödvändiga gasabsorbtionslådorna. Under 1912 försåg sig bruket dessutom med bl.a. 
tjockplåt och en fläkt i syfte att fånga in den gas som läckte från sodaugnens båda ändar med
hjälp av kåpor, samt uppförde sju avsättningsbassänger på entreprenad.

Att brukets primära intresse genom alla teknikvalen var kostnadseffektivitet, speglas
framförallt genom valens spårbundenhet till företagets existerande produktionsmetod. Inget av 
nämnda teknikval innebar någon genomgripande förändring av kraftpappersproduktionen eller 
den tillhörande sulfatcellulosaproduktionen. Det handlade om ”end-of-pipe”-lösningar snarare
än om radikala förändringar i produktionsprocessen. Företag i en sådan kapitalintensiv bransch
som massaindustrin har av historiska skäl investerat i en viss typ av produktionsteknik och – 
inte minst – därtill kopplat mänskligt kunnande; således har de också ett starkt incitament att dra 
nytta av detta kunnande och utnyttja den existerande tekniken så långt det går. Detta påstående 
stärks bl.a. av det faktum att det upprepade gånger konflikten igenom och av olika aktörer (bl.a. 
Gerell och Gelertsen), föreslogs att bruket skulle återgå till den luktfria sodametoden. Denna 
metod hade bruket för övrigt kunskap om sedan tidigare, och den skulle dessutom ha inneburit 
en ”enkel” lösning på luktproblemet. Förslaget diskuterades emellertid aldrig på allvar av bruket
(utom kort vid styrelsemötet efter Regeringsrättens utslag). Enligt Thomas P. Hughes begrepps-
apparat skulle detta kunna förklaras med att bruket i syfte att säkra kraftpappers-produktions-
systemets fortsatta tillväxt aldrig övervägde att lösa den ”reverse salient” som föroreningspro-
blemen utgjorde med annat än ”konservativa” lösningar. Sulfatcellulosan var billigare än 
sodacellulosan och gav dessutom bättre kvalitet på kraftpappret. För att klara konkurrensen var
bruket således tvunget att försöka säkra sulfatcellulosaproduktionens över-levnad, och i en 
situation där företaget redan ”byggt fast sig” i sulfatmetoden framstod en alternativ metod som
en oekonomisk åtgärd.

Beträffande de teknikval som gjordes av Värö bruk som en konsekvens av konflikten 
kring dess utsläpp i vatten och luft, synes även dessa huvudsakligen ha motiverats av yttre 
restriktioner och inte av inre drivkrafter (t.ex. enskilda ingenjörers miljöengagemang). Att SIAB 
och Södra skogsägarna hade kostandseffektivitet i blickfånget belyses inte minst av de protokoll
från möten med Södras chefsgrupp där det framgår att bolaget ville skynda på tillstånds-
prövningen. Således torde vi kunna utgå ifrån att de föroreningsrelaterade teknikval som
omnämndes i respektive ansökan framförallt motiverades av de yttre restriktioner som vatten-
lagen och hälsovårdsstadgan utgjorde för Värö bruk. De teknikval som tillkom under konfliktens
gång motiverades av de ytterligare ”restriktioner” som de klagandes argument och problemdefi-
nitioner samt de i målet hörda myndigheter med specialistkompetens på miljövårdsområdet
(t.ex. Vatteninspektionen och Naturvårdsverket) utgjorde.

I Värökonflikten, liksom i Örebrokonflikten, finner vi även stöd för tesen att det mest
rationella för ett företag torde vara att inleda teknikvalsprocessen med att söka efter existerande 
och väl fungerande tekniska lösningar inom branschen. Här behövde inte Värö bruk gå långt i
sitt sökande genom att det hade bolagsinterna tidigare erfarenheter (från både Mörrum och 
Mönsterås) av att tekniskt åtgärda de till sulfatmassaproduktionen relaterade föroreningspro-
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blemen, inte minst luktproblemen. Genom Värökonfliktens vattenmål såväl som hälsovårdsmål,
kom dessutom kunskap kring föroreningsproblemens avhjälpande SIAB till del av både 
branschorganisationer och myndigheter med kunskap på miljövårdsområdet.

För att börja med luftföroreningsproblemet kom alla inblandade i Värömålet i besittning 
av teknisk information i frågan genom, över åren, en rad olika institutioner och organisationer, 
branschinterna såväl som statliga. Till SIABs ansökan, i vilken bolaget för övrigt framhöll att 
man i Värö avsåg använda sig av de tekniska landvinningar man gjort vid sitt bruk i Mörrum i
luftvårdsfrågan, fanns exempelvis rapporten Cellulosaindustrins luktproblem bifogad, samman-
ställd vid Institutionen för cellulosateknik vid KTH och publicerad i Statens luftvårdsnämnds
namn år 1965. Denna rapport framhöll indirekt Mörrummetoden som den framgångsrikaste
metoden, och utgjorde således ett ypperligt stöd för bolagets ansökan. Dessutom torde den ha 
varit av viss informativ betydelse för SIAB genom att den sammanställde den samlade kun-
skapen kring luktelimineringsåtgärder inom cellulosaindustrin och då bl.a. omnämnde tekniken 
att förbränna luktande gaser (om dock en relativt obeprövad teknik inom Sverige vid den här 
tiden), vilken bolaget flera år senare skulle komma att vidta vid det nya bruket.

När Luftvårdsnämnden ett par år senare engagerades som sakkunnig i hälsovårdsmålet, 
framkom i sin tur att nämnden ansåg att förbränningstekniken torde kunna ge ytterligare möj-
ligheter att minska luktutsläppen (utöver den teknik som SIAB dittills uppgivit), även om det 
ännu saknades mätdata från anläggningar som tillämpade den nya metoden. Därutöver fastslogs 
villkor av hälsovårdsnämnden, genom dess beslut i hälsovårdsmålet 1967, om att SIABs 
kommande beslut i fråga om luftvårdsteknik skulle fattas i samråd med Naturvårdsverket. Detta 
villkor vidhölls konflikten igenom av såväl länsstyrelsen som Institutet för folkhälsan och
Regeringsrätten.

Det var Naturvårdsverkets utlåtanden som utövade störst inverkan på vilka villkor i fråga
om luftvårdsteknik som ålades SIAB genom Regeringsrättens utslag och som likaså bistod med
mest kunskap i luftvårdstekniska frågor i Värökonflikten, inte minst genom att verket, samtidigt
med att hälsovårdsmålet handlades av Regeringsrätten, sammanställde rapporten Skogsindu-
strins luftvårdsproblem (1969). Naturvårdsverket föreslog i egenskap av Regeringsrättens sak-
kunnige, att huvudskorstenen skulle uppföras till en höjd av 120 meter, och att luktande ämnen
från övriga källor skulle samlas upp i en luktledning och förbrännas innan de fördes in i huvud-
skorstenen. Därutöver konstaterade verket att rökgaserna från sodapannan var beroende av 
anläggningens allmänna processförhållanden, av hur pannan var utformad och drevs samt att 
försök på sodapanna vid Skoghallsverken visat på en mycket låg svavelhalt (under vissa perio-
der så låg som 1 mg/Nm3, mot normala 50 – 100 mg/Nm3). Naturvårdsverket föreslog därpå en
emissionsgräns på 10 mg svavelväte per Nm3 i rökgaserna från Värö bruks sodapanna. Utöver 
att föreslå villkor för SIAB i luftvårdsfrågan, bidrog Naturvårdsverket med en hel del allmän
teknisk information i frågan, inte minst genom den promemoria som fanns bifogat ansökan. 

Promemorian torde ha varit sammanställd med utgångspunkt från rapporten Skogs-
industrins luftvårdsproblem. I denna konstateras att oskadliggörandet av de uppsamlade gaserna 
lämpligen sker genom förbränning i redan existerande panna i anläggningen, eller i en särskild
förbränningsugn. Dessutom omnämns svartlutsförbränningen i sodapannan som ett exempel på 
en delprocess som genom förändrade driftsbetingelser kan bidra till att mindre mängd lukt-
ämnen bildas än tidigare. Dessa förändrade driftsbetingelser uppges dock ännu inte i detalj vara 
kända. Vidare anförs att detta nya intresse för sodapannors driftsbetingelser torde kunna bidra 
till att även svaveldioxidutsläppen minskas. I övrigt konstateras att kontinuerlig kokning medger
en lättare och mer sluten uppsamling (liksom sannolikt även en lägre bildning) av luktande
gaser, samt att sulfatindustrins stoftutsläpp redan är starkt begränsade genom fram-förallt elek-
trofilter.
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Utöver att nämnda utlåtanden av Luftvårdsnämnden och Naturvårdsverket (liksom luft-
vårdsnämndens rapport från 1965) bidrog med luftvårdsteknisk information i Värömålet, gjorde
sannolikt även rapporten Skogsindustrins luftvårdsproblem (1969), liksom delrapporterna från 
Stiftelsen skogsindustriernas vatten- och luftvårdsforsknings miljövårdsprojektet (1970-1974 
ca.), det. Eftersom sistnämnda miljövårdsprojekt pågick under och efter Värökonfliktens sista 
två år, kan den tekniska information som sammanställdes där endast ha kunnat komma SIAB till 
del i slutfasen av bolagets projektering/teknikval (inte minst genom att bolagets tekniske direk-
tör, Haeger var inblandad i projektet). Vad beträffar rapporten Skogsindustrins luftvårdsproblem
(1969), torde däremot dess betydelse som källa till teknisk information i Värömålet ha varit stor.
Utöver att SIAB hänvisade direkt till den i en skrivelse till Regeringsrätten, var bolagets
tekniske direktör, Haeger, inblandad även i sammanställandet av denna rapport. Dessutom sam-
manställdes den av bl.a. Naturvårdsverket, som gav förslag på luftvårdsrelaterade villkor i 
hälsovårdsmålet.

Vad angår de sammantagna villkor som SIAB ålades i samband med domar i hälsovårds-
målet, utgjordes inte dessa av några ytterligare teknikkrav (utöver dem bolaget redan åtagit sig i 
samband med ansökan) utan av krav på att samråda med Naturvårdsverket i samband med
vidtagandet av åtgärderna, och att fortlöpande kontrollera anordningarnas funktion och effek-
tivitet (i samråd med Naturvårdsverket). Dessutom angavs maxgränser i fråga om stoft- och sva-
velvätehalter.

Även beträffande avloppsvattenhanteringen meddelade SIAB redan under mötet inför 
länsstyrelsen 1964 att företaget avsåg kopiera Mörrummetoden. I den ansökan som SIAB senare 
skickade till VD, stod bolaget fast vid detta, men hade nu dessutom flera PM bilagda ansökan, 
bl.a. ett från Skogsindustriernas Vattenlaboratorium, där de flesta av de åtgärder som omnämnts
i ansökan tas upp. Vi vet inte utifrån vilka premisser som Vattenlaboratoriet sammanställt detta 
PM, om det var för att ge stöd åt de åtgärder som bolaget uppgett sig villigt att vidta vid Värö, 
eller om det utgjorde en fristående sammanställning över bästa teknik på området. Det faktum 
att Vattenlaboratoriet föreslog att grönlutslam skulle ledas genom sedimenteringsbassäng, och 
bolaget i ansökan uppgav sig ha för avsikt att leda det förbi densamma, pekar mot att det
handlade om en fristående sammanställning. I ljuset av ett sådant antagande framstår SIABs 
förslag på åtgärder i detta skede av konflikten som långtgående. Till ansökan fanns dessutom ett 
PM av VBB bifogat, som mer ingående beskrev de anläggningar som fordrades för avledandet
och behandlingen av avloppsvattnen (bl.a. sedimenteringsbassänger och avloppstub). Här fram-
går således att teknikkonsultföretaget VBB besatt tekniska kunskaper i avloppsvattenhantering 
till gagn för SIAB.

Centrala sakkunniga i vattenmålet (engagerade av VD) utgjordes av fiskeriintendenten i 
Västerhavets distrikt och Vatteninspektionen. De båda institutionerna ifrågasatte upprepade 
gånger det faktum att SIAB inte hade för avsikt att leda spolvatten och slam från vattenre-
ningsverket genom sedimenteringsanläggningen. Vatteninspektionen framhöll dessutom kon-
densatbehandlingens betydelse i sammanhanget, och redogjorde för en metod där kondensaten 
destilleras av och bränns. I övrigt föreslog Vatteninspektionen en rad villkor relaterade till 
avloppsvattenhanteringen vid Värö bruk, såsom att tuben borde dras i en sydligare riktning för 
bättre initialutspädning. I ett senare skede av konflikten engagerade SIAB både VBB och 
IVLAB i syfte att utreda driftskostnader etc., och sammanställa ritningar förknippade med den 
kemiska fällningen. Bland annat konstaterades att det endast fanns driftserfarenhet från en 
fullstor anläggning som nyligen tagits i drift för tillverkning av oblekt sulfat och s.k. NSSC-
massa. Således hade den kemiska fällningen, om den ålagts SIAB, krävt en hög grad av 
”testverksamhet” från bolagets sida, i att försöka applicera den relativt obeprövade tekniken på 
den egna produktionsapparaten.
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Vad angår de vattenvårdsrelaterade villkor som SIAB ålades i samband med domar i 
vattenmålet utgjordes dessa, utöver de åtgärder SIAB redan förbundit sig till genom ansökan, 
bl.a. av en del säkerhets- och kontrollföreskrifter, varav vissa kontroller skulle ske i samråd med
Naturvårdsverket. Dessutom ålades SIAB att samråda med Naturvårdsverket i fråga om 
eventuella ytterligare åtgärder i fråga om produktionsprocesser och reningsförfaranden som 
kunde komma att förefinnas lämpliga för minskande av föroreningarna i avloppsvattnet från 
fabriken. SIAB förväntades också att ordna samtliga sedimenteringsbassänger så att där kunde
erhållas mekanisk flockning samt utföras prov med kemisk fällning av de svartluthaltiga
avloppsvattnen. Sistnämnda tekniska åtgärd i samband med uppförandet av sedimenteringsan-
läggningen hade SIAB redan självmant ålagt sig att göra (i augusti 1970).

Således ålades SIAB inte någon ny teknisk åtgärd i samband med domarna/utslagen
(utöver sådana bolaget redan förbundit sig till) i vare sig hälsovårds- eller vattenmålet. I stället
ålades bolaget maxgränser i fråga om utsläppsnivåer, liksom vissa kontroll- och rapporterings-
föreskrifter samt att i diverse sammanhang samråda med Naturvårdsverket. Domarna/utslagen
speglar den snabba utveckling som präglade cellulosaindustrins (bl.a. i samarbete med Natur-
vårdsverket) luft- och vattenvårdsteknik på 1960- och 1970-talen. Genom att ålägga SIAB att 
samråda med Naturvårdsverket i samband med vidtagandet av åtgärder säkerställde myndig-
heterna att bästa teknik skulle komma att vidtas vid Värö bruk. Även villkoret att ålägga SIAB 
att anordna sedimenteringsanläggningen, så att där i framtiden skulle kunna vidtas kemisk fäll-
ning, präglas av den omfattande tekniska utvecklingen på området under den aktuella perioden. 
Samtidigt kan vi genom domarna/utslagen också konstatera att de åtgärder SIAB ålagt sig vidta i 
samband med ansökningarna till hälsovårdsnämnden och Vattendomstolen i hög grad redan 
torde ha präglats av ”bästa teknik”.

Precis som i Örebrokonflikten framgår även i Värökonflikten att SIABs primära intresse 
genom alla teknikvalen var kostnadseffektivitet. Detta speglas inte minst genom valens spår-
bundenhet till den produktionsmetod som SIAB hade erfarenhet av genom dess tidigare produk-
tion av kemisk massa (bl.a. i Mörrum). Det handlade således om ”end-of-pipe”-lösningar och 
marginella förändringar i processen snarare än om radikala förändringar i produktionen av pap-
persmassa. I Väröfallet belyses med andra ord tydligt de incitament företag har att dra nytta av
den kunskap man tidigare investerat i kring en viss produktionsteknik; det finns exempelvis
inget i det material som studeras som tyder på att SIAB allvarligt diskuterade att anamma en 
alternativ produktionsmetod (exempelvis föreslogs den luktfria magnesiumbisulfitmetoden vid 
upprepade tillfällen av de klagande), detta trots att bolaget (till skillnad från Örebro Pappers-
bruk) fortfarande åtnjöt stor flexibilitet i valet av produktionsteknik (eftersom fabriken inte var 
byggd). Den produktionstekniska kunskapen inom SIAB beträffande kemisk massa var i stället 
huvudsakligen inriktad mot sulfatmassaproduktion, och företaget hade ett starkt incitament att 
utnyttja denna ”surt förvärvade” kompetens även vid kommande investeringar. Bolaget anförde 
också som argument mot exempelvis andra modifierade sulfitmetoder, att dessa var sämre och 
mindre beprövade än sulfatmetoden.

Sammanfattningsvis belyser både Örebro Pappersbruks och SIABs teknikvalsprocesser 
den flytande distinktionen mellan teknikval och teknikutveckling, d.v.s. hur teknikval sällan 
handlar om valet mellan givna och väl identifierade och testade tekniska lösningar, utan snarare 
om ett sökande efter tekniska kunskaper som i sin tur kan omvandlas till ett givet teknikval och 
en given teknisk lösning. Sökandet efter dessa möjligheter är dock inte kostnadsfritt. Detta blir
speciellt tydligt i en konflikt kring ett miljöproblem som är nytt för de inblandade parterna.
Kunskapen om problemet och dess tekniska lösning är då liten, och även om företaget som
utsätts för klagomålen av kostnadsskäl hoppas att färdiga tekniska lösningar skall finnas till 
hands, är detta ofta inte fallet. Örebro Pappersbruks beteende i Örebrokonflikten utgör ett 
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utmärkt exempel på detta. För SIAB under Värökonflikten var teknikvalets villkor till stor del 
annorlunda än de som mötte Örebro Pappersbruk. På 1960-talet existerade en del ”färdiga” tek-
niska lösningar (även om dessas effektivitet ofta ifrågasattes), men företagsinternt utvecklings-
arbete var också nödvändigt, om inte annat för att undersöka hur väl olika lösningar kunde 
implementeras med övrig produktionsteknik. Dessutom fanns betydande kunskap om luft- och 
(framförallt) vattenföroreningsåtgärder hos många statliga myndigheter och branschorgani-
sationer. Trots dessa skillnader mellan de två fallen kan det dock förefalla paradoxalt att utfallen 
i fråga om de teknikval som följde på de båda konflikterna blev så likartade. I båda konflikterna
handlade det om typiska ”end-of-pipe”-lösningar, och dessutom handlade det i en inte obetydlig
omfattning om likadana åtgärder, såsom att förbränna okondenserbara gaser från bl.a. kokning, 
att skrubba luktande gaser med vitlut, att förändra driftsbetingelserna för sodapannan, att göra 
skorstenen tillräckligt hög samt att föra avloppsvattnet genom en sedimenteringsanläggning.

Hur kunde det komma sig att det i så stor omfattning handlade om exakt samma åtgärder, 
trots att det hann förflyta 60 år mellan konflikterna, och trots att branschinterna såväl som 
statliga miljövårdsorganisationer/institutioner hunnit växa fram vid tiden för Värökonflikten?
Stod teknikutvecklingen stilla därför att sulfatmassaindustrin under perioden däremellan inte
behövt stå till svars för sina föroreningsproblem, och vad berodde i så fall detta på? En gängse 
uppfattning är att industrin tvingades till en miljövänligare produktion först i och med införandet 
av den moderna miljölagstiftningen i slutet på 1960-talet, därför att produktionens negativa 
miljöeffekter ännu inte upptäckts, och/eller därför att industrin lagt grunden för en ansenlig 
materiell välfärd som samhället inte varit berett att sätta på spel. Denna beskrivning stämmer
dock – som vi har sett – i stort inte in på förhållandena i sulfatcellulosaindustrin. En möjlig
förklaring till ”uppehållet” i teknikutvecklingen kan kanske vara att sulfatcellulosaindustrin
under många år i hög grad kunnat verka i områden som andra inte gjort anspråk på/brytt sig om,
där industrin inte behövt stå till svars för sina föroreningsproblem. Hade branschen kanske tagit 
lärdom av Örebrokonflikten och lokaliserat sina anläggningar längre bort från tätbefolkade 
områden? Hade sedan tillgängligheten på landområden där sulfatcellulosaindustrin kunde verka 
ostört, blivit mindre vid tiden för Värökonflikten, genom att nya inflytelserika intressegrupper 
som ”fritidsfolk” då vuxit fram, som gjorde anspråk på samma områden? Ser vi vidare till de
branschinterna såväl som statliga miljövårdsorganisationer och institutioner som vuxit fram vid 
tiden för Värökonflikten, kan en förklaring till att dessa inte bidragit till att det fanns mer
tillgänglig teknik på området, utgöras av att åtminstone de organisationer som var inriktade mot
industrins luftföroreningsproblem fortfarande var helt nytillkomna vid tiden för Värökonflikten 
(Skogsindustriernas vattenlaboratorium började ägna verksamheten åt luftvårdsfrågor 1963, 
Luftvårdsnämndens verksamhet startade 1964). Således torde dessa ännu inte ha hunnit driva 
luftvårdstekniken så stora steg framåt.

5.2.2 Branschsamarbetets framväxt och betydelse
Vi har redan kunnat konstatera att branschsamarbetet i fråga om cellulosaindustrins förorenings-
problem, från att ha varit i stort sett obefintligt vid tiden för Örebrokonflikten (åtminstone vid 
dess start), var mycket omfattande (i jämförelse med de flesta andra industribranscher) vid tiden
för Värökonflikten. Vårt val av fallstudier från samma bransch, men från vitt skilda perioder, 
möjliggör en analys av dessa kollektiva ansträngningar i att tekniskt lösa de problem som 
miljöfrågorna skapat samt hur dessa ansträngningar organiserats över tiden. Vi har redan slagit
fast att eftersom den information som sökandet efter ny teknik frammanar i hög grad utgör en 
kollektiv nyttighet, finns ett ömsesidigt incitament för företag i en bransch att samarbeta kring
exempelvis utvecklandet av renare produktionsprocesser, inte minst i samband med att miljö-
frågorna får ett utökat utrymme på den politiska dagordningen. Utvecklingen inom pappers- och 
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massaindustrin, inte minst under 1960-talet, mot ett mer sofistikerat och ”institutionaliserat” 
branschsamarbete kring branschens föroreningsproblem (se bl.a. avsnitt 2.3), går helt i linje med
detta resonemang.

Ser vi till branschsamarbetet vid tiden för respektive konflikt, finner vi att en speciell
omständighet i fråga om Örebro Pappersbruks tekniksökningsprocess var att bruket vid tiden för 
konflikten sannolikt var det sulfatcellulosaproducerande företag i Sverige som hade den största 
samlade kunskapen om luktproblemet och dess lösning. Detta påstående stärks genom en analys 
av det tekniska branschsamarbete som startade inom sulfatcellulosaindustrin under våren 1908 i 
syfte att gemensamt finna lösningar på framförallt luktproblemet. Förklaringen bakom detta för 
den samtida branschen relativt sällsynta beteende – att samarbeta tekniskt – var rimligtvis både
den pågående debatten i riksdagen om sulfatindustrins luft- och vattenförorening och Örebro-
konflikten. Branschen var medveten om Örebrokonflikten genom att Örebro Pappersbruk redan 
1906/1907 bett andra branschföretag om ekonomiskt bidrag för Klasons undersökningar, och 
genom att det var brukets styrelseledamot, Johan Ekman, som sammankallat till ett av de första
mötena i frågan. Dessutom hade branschen ett starkt kollektivt incitament att gemensamt
försöka finna en lösning på föroreningsproblemen, som ju utgjorde ett hot mot hela branschen.

Örebro Pappersbruk gavs genom branschsamarbetet ett ypperligt tillfälle att samla in 
information om problemets lösning som företaget av olika anledningar eventuellt inte kommit
över tidigare. I den sodacellulosakommitté som så småningom blev frukten av bransch-samar-
betet engagerades nämligen samtliga sulfatcellulosatillverkare i Sverige. Det visade sig emeller-
tid snart att bruket med största sannolikhet var det företag som hade störst kunskaper i frågan.
Sodacellulosakommittén valde nämligen att ”sponsra” brukets ansträngningar att finna en 
lösning när kommittén, enligt egen utsago, insett att den grund som den kunde bygga sitt arbete 
på och det material som stod till förfogande på området, i huvudsak utgjordes av de undersök-
ningar och försök som Klason utfört vid Örebro Pappersbruk.

När det gäller branschsamarbetet i föroreningsfrågor vid tiden för Värökonflikten har vi 
redan konstaterat att det var relativt omfattande jämfört med motsvarande samarbete inom övrig 
industri. Samarbetet växte fram under framförallt 1950- och 1960-talen, och vi har visat hur det 
inverkade på Värökonflikten, inte minst i form av kunskapsproducerande organisationer och
myndigheter, sannolikt till gagn för både SIAB och beslutande myndigheter i Värökonflikten,
och som expertstöd för SIAB. Tillspetsat kan vi uttrycka det som att effekterna av de skilda 
”innehållen” på branschsamarbetet konflikterna emellan, bidrog till att Örebro Pappersbruk, 
såsom pionjär på området ”miljövårdsteknik”, inledde en ”läroprocess” för branschen där
brukets kunskapsvinningar (genom inte minst Klasons arbete) kunde komma resten av bransch-
en till gagn. SIAB hade däremot en omfattande tillgång till gratis kunskap som byggts upp inom
branschen, både på enskilda företag och i branschgemensamma organisationer.

Denna studie har bl.a. visat att uppbyggandet av kollektiva initiativ inom miljövårds-
området inte nödvändigtvis behöver initieras av offentliga institutioner utan kan växa fram som 
ett resultat av initiativ från branschen och t.o.m. av initiativen från ett enskilt företag. Dessa
resultat visar å ena sidan på behovet att betrakta en miljökonflikt utifrån ett bransch-/system-
perspektiv, genom att branschens incitament att bistå det drabbade företaget att lösa systemets
”reverse salient”, då kan friläggas. Å andra sidan visar denna slutsats också på behovet av ett 
företagsperspektiv i studiet av industrins och teknikens relation med miljön samt av analys-
metoder som integrerar de enskilda besluten om teknisk förändring på företagsnivå med de
restriktioner och möjligheter som omgärdande institutioner och organisationer representerar.
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5.2.3  Tekniskt lärande, glömmande och ekonomiska överraskningar
En central utgångspunkt i denna studie är att beslut om utformningen av produktionstekniken 
oftast fattas under ofullständig information om inte minst möjliga tekniska åtgärder och dessas 
effekter. Vi har redan analyserat hur detta påverkade företagens beteende i de båda konflikterna.
Företagen valde inte fritt mellan givna tekniska lösningar såsom konsumenter väljer mellan
chipspåsarna på hyllan i snabbköpet. I stället tvingades de att investera i tekniskt kunnande. I 
frånvaro av konflikterna – och den därtill relaterade lagstiftningen – hade dessa investeringar 
mest troligt inte haft ett ekonomiskt värde, och således hade, om klagomålen hade tynat bort och 
rättstillämpningen blivit ”slappare”, företagens sökande efter tekniskt kunnande sannolikt också 
upphört. I detta avsnitt ska vi peka på två viktiga konsekvenser av detta resonemang, och belysa 
dessas betydelse i de båda konflikterna:

För det första är det viktigt att påpeka att investeringar i tekniskt kunnande initierar en 
”läroprocess”, i vilken företagets försök med att tillämpa den nya tekniken i sig självt genererar 
nya kunskaper (som till delar andra företag kan dra nytta av). Om incitamenten till investeringar
i en viss typ av tekniskt kunnande upphör, kan dock en period av ”tekniskt glömmande” infalla. 
Kunskap som saknar ett ekonomiskt värde finns det ej heller något incitament att upprätthålla 
över tid. Vid en jämförelse mellan de luft- och vattenvårdsåtgärder som var aktuella för Örebro
Pappersbruk respektive Värö bruk, finner vi visst stöd för förekomsten av ”tekniskt glöm-
mande”. Det var nämligen inte en obetydlig del av de åtgärder som i någon mån framhölls som
”nya” inom cellulosabranschen under 1960-talet, som de facto var ca 60 år gamla. Sålunda 
omtalades inte sällan tekniken att förbränna de luktande gaserna som en ny teknik under 1960-
talet liksom förändrade driftsbetingelser för sodaugnen, trots att båda dessa ”åtgärder” framhölls
av professor Klason redan under Örebrokonflikten.

Den andra viktiga konsekvensen är att företag, som trots att de ”tvingas” till att tekniskt 
åtgärda vissa problem, kan – i linje med den s.k. Porterhypotesen – i slutändan finna att de
tvingande åtgärderna – tillsammans med den läroprocess som följer av tillämpningen av den nya 
tekniken – resulterar i en ekonomisk vinstaffär för verksamheten. Även om Örebro Pappersbruk 
genom hela konfliktperioden motarbetade förslaget om att uppföra en högre skorsten, därför att 
det ansågs vara för kostsamt, visade det sig när företaget väl byggt skorstenen att den, enligt
brukets egen utsago, blev lönsam genom att det ökade draget för ångverket bidrog till att vissa 
eldrivna fläktar kunde kopplas bort. Även de avsättningsbassänger som bruket byggde efter Re-
geringsrättsutslaget skulle så småningom visa sig medge vissa kostnadsbesparingar för 
företaget: dels genom att den uppsamlade fibern kunde användas i fabrikationen; och dels gen-
om att företaget efter några år fick användning för det renade avfallsvattnet i fabrikationen. Vid 
Värö bruk visade sig i sin tur de överdimensionerade tvättfiltren, vilka sannolikt investerades i 
av både miljömässiga och företagsekonomiska skäl (minskad tvättförlust), bidra med så oväntat 
god tvätteffekt (god återvinning av natriumsulfat) att bruket så småningom t.o.m. kunde börja 
leverera vitlut i tankbil till SIABs andra fabriker i bl.a. Delary och Mörrum. Dessa exempel
visar att företag inte alltid har fullständig information om alla tekniska alternativ och dessas
kostnader, något som i sin tur kan leda till att de val som företaget tvingas till och som det 
förväntar sig vara olönsamma inte behöver vara det.

5.3 Att uppmuntra till ”radikal” miljöteknik i ”konservativa” industrier
I inledningen till denna studie påpekades att tidigare forskning visat att det inte tycks existera
något entydigt samband mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan. Denna studie har
bidragit med ett mikroperspektiv på hur industriell expansion till delar kan ske utan motsvarande
ökning i negativ miljöpåverkan, och visar att teknik användes i miljövårdande syfte inom den 
svenska pappersmassaindustrin långt innan införandet av den moderna miljölagstiftningen.
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Studien har också lyft fram många av de hinder som existerar för implementeringen av sådan
teknik i en tung processindustri, och likaså hur denna teknik främst utgjorts av ”konservativa” 
”end-of-pipe”-lösningar till skillnad från de banbrytande tekniska genombrott (t.ex. kemisk
massa och blekt massa) som i övrigt karaktäriserar det sena 1800-talets och 1900-talets massa-
industri, och vilka möjliggjort produktutveckling, kostnadssänkningar och kvalitetsförbättringar
såväl som bidragit med ökade miljöproblem.

Inte minst utifrån ett längre tidsperspektiv utgör teknikutvecklingen den absolut viktigaste 
faktorn för människans miljöpåverkan, ur både positiv och negativ aspekt, varför det är av 
central betydelse att öka förståelsen för de processer som påverkar teknikens utformning. Denna 
studie antyder att en central utmaning för det nya millenniets industriella miljövård torde vara 
att stimulera fram investeringar i ”radikal” miljöteknik i för övrigt ”konservativa” industrier.
Detta är sannolikt nödvändigt om den ekonomiska tillväxten på sikt helt skall kunna ”kopplas 
bort” från oönskad miljöpåverkan.
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