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Enligt önskemål från Länsstyrelsen lämnas ett miljömedicinskt yttrande rörande till-
ståndsprövning enligt miljöbalken som inlämnats av Elmo Leather AB avseende pro-
duktionsökning samt uppförande och drift av ett nytt reningsverk i Svenljunga. 
Bedömningen baseras på följande: 
 
• Elmo Leather AB. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. ELMO 2003-03-20.  
 
• Elmo Leather AB. Miljökonsekvensbeskrivning samt teknisk beskrivning inklu-

sive bilagor. SWECO VIAK 2003-03-20. 
 
• Komplettering av tillståndsansökan. SWECO VIAK 2003-07-11. 
 
 
Bakgrund  
 
Elmo Leather i Svenljunga önskar öka sin produktion från 2,4 till 4,5 miljoner m2 
läder per år. Produktionsökningen medför även behov av att uppföra en behandlings-
anläggning för att rena det avloppsvatten som uppkommer i verksamheten. Genom 
processtekniska åtgärder förväntas lösningsmedelsförbrukningen öka från 42 ton/år 
till 48 ton/år. De lösningsmedel som förkommer är främst propylenglykolmono-
metyleter (cirka 35 %), isopropanol (27 %), butylglykol (cirka 7 %) samt 1-metoxy-2-
propylacetat (cirka 6 %, felaktigt angiven som metoxymetylacetat på sidan 6 i kom-
pletteringsmaterialet). Uppskattningsvis kommer utsläppsmängden till luft att uppgå 
till 25 ton/år förutsatt att de åtgärder som redovisas verkställs vilket är ungefär samma 
mängd som idag.  
 
Från kalkhusprocesserna avgår luktande ämnen som släpps ut med ventilationsluften. 
Det rör sig främst om ammoniak och svavelväte. Genom begränsade mätningar har 
utsläppsmängden av dessa ämnen beräknats till 8 respektive 6 ton/år. Vid mätningarna 
var koncentrationen i ventilationsluften som högst under morgonen. En förklaring till 
detta kan vara utsläpp i samband med tappning av alkaliska bad, som ger en pH-sänk-
ning av vattnet i sulfidoxidationsanläggningen varvid ammoniak och svavelväte fri-
görs. Genom införande av kromfri garvning har processändringar införts som medför 
att avgången av svavelväte ökat. Enligt tillståndsprövningen skall dock det ammo-
niakhaltiga vattnet avledas direkt till avloppsreningsverket, vilket enligt muntlig upp-
gift skett under sommaren 2003. Detta kommer förhoppningsvis att minska utsläppen 
av ammoniak och svavelväte. Genom införandet av den nya behandlingsanläggningen 
är även planen att utsläppen av luktande ämnen skall kunna reduceras. Hur stor 
reduktionen kommer att bli kan företaget dock inte ange. 
 
Elmo Leather ligger i Svenljunga samhälle och inom 500 meters avstånd finns cirka 
200 bostäder, två skolor, hälsocentral, kyrka samt en sim- och badanläggning. I skolan 
vistas nära 1000 personer under dagtid. Vid det planerade reningsverket finns cirka 
fem bostadshus inom 500 meters avstånd. 
 
Utsläpp av luftföroreningar samt buller är de faktorer som främst skulle kunna orsaka 
hälsoeffekter på boende i närheten av företaget. Detta yttrande har därför fokuserats 
på dessa faktorer. 
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Spridningsberäkningar avseende luftföroreningar 
 
Halterna av luftföroreningar i området kring Elmo Leather har modellerats med 
ALARM-modellen utifrån de av företaget angivna utsläppsmängderna/år. 
 
För lösningsmedel har halterna av enskilda ämnen beräknats utifrån sammansättning 
av innehållet i de förbrukade lösningsmedlen. Den verkliga sammansättningen i 
utsläppsluften varierar beroende på ingående ämnen i använda produkter samt ämne-
nas flyktighet. Lufthalterna kring fabriken har modellerats för ett årsutsläpp på 25 ton 
lösningsmedel fördelat på 22 utsläppspunkter inom fabriken. Genomsnittshalterna för 
de enskilda ämnena ligger under 5 µg/m2 inom ett avstånd på 400 meter. Dessa halter 
är mycket låga (< 1 %) i förhållande till beräknade riktvärden för de olika ämnena 
(tabell på sidan 6 i kompletteringsdokumentet där riktvärdet för metoxypropylacetat 
kan beräknas till 833 µg/m3). 98-percentilhalterna ligger vid skolan under 100 µg/m3 
(< 15 % av beräknade riktvärden) och för bostäder inom 200-400 meters avstånd ännu 
lägre. Samtliga beräknade halter ligger långt under angivna lukttrösklar för de en-
skilda ämnena.  
 
Spridningsberäkningar för ammoniak, med antagande av ett årsutsläpp på 8 ton, ger 
en genomsnittshalt på cirka 1-3 µg/m3 och 98-percentilhalter mellan 25-50 µg/m3 i 
bostadsområdet utanför fabriken. För svavelväte (utsläpp cirka 6 ton/år) ger beräk-
ningarna samma genomsnittsvärde men 98-percentilerna uppgår till mellan 100-250 
µg/m3 i bostadsområdet beroende på att utsläpp sker under en mer begränsad tids-
period på morgonen.   
 
 
Transporter, buller 
 
Lastbilstransporterna väntas öka vilket beräknas ge en ökning från 400 till cirka 408 
lastbilar/dygn genom samhället. Detta innebär en cirka 2 % ökning av utsläppen av 
dieselavgaser. Några mätningar av NO2 har inte utförts i samhället men beräkningar 
enligt Vägverkets modell visar att halterna av kvävedioxid understiger gällande rikt-
värden (sidan 67 i ursprungsansökan) kring vägarna i Svenljunga. 
 
Årliga bullermätningar har utförts i samhället för att fastställa att man inte överskrider 
riktvärdet 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå nattetid. Mätningarna visar att överskridanden 
skett i olika punkter i samhället, dock senast endast i en mätpunkt belägen vid skolan 
där inga boende normalt vistas nattetid.  
 
 
Riskbedömning 
  
I detta ärende är de framräknade 98-percentilvärdena för lösningsmedelshalterna i 
omgivningsluft de mest relevanta ur risksynpunkt. De ämnen som främst släpps ut till 
luften är inte cancerframkallande eller reproduktionstoxiska utan kan i huvudsak ge 
upphov till irritation i ögon och slemhinnor samt vid mycket höga halter påverkan på 
nervsystemet. I MKB har använts en skyddsfaktor på 300 i förhållande till gällande 
gränsvärden i arbetslivet vilket är rimligt utifrån allmänbefolkningens längre expone-
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ringstid, exponering under en längre total livstid samt med hänsyn till mer känsliga 
individer. De beräknade 98-percentilerna för de olika ämnena ligger långt under de 
halter där människor får besvär i ögon och slemhinnor. Lösningsmedel har ofta en 
karakteristisk lukt och olika individer kan ha olika känsligt luktsinne. Lukttrösklar 
anges därför ofta i ett intervall. I de fall lukttrösklar finns angivna har den nedre lukt-
tröskeln angivits i kompletteringsansökan. De beräknade lufthalterna för dessa ämnen 
ligger långt under lukttröskel i bostadsområdet kring fabriken. Luktbesvär från lös-
ningsmedelsutsläpp borde därför vara mycket sällsynt.  
 
Teknisk propylenglykolmonometyleter (1-metoxy-2-propanol) innehåller, som för-
orening, små mängder (1-5 %) av betaisomeren 2-metoxy-1-propanol. Denna miss-
tänks kunna ge teratogena effekter. Samma gäller för 1-metoxy-2-propylacetat vilken 
innehåller små mängder av isomeren 2-metoxy-1-propylacetat. Denna isomer har i 
djurförsök visat sig kunna ge embryotoxiska och teratogena effekter vid mycket höga 
doser. Det är viktigt att företaget vid upphandling ställer krav på att dessa beta-
isomerer förekommer i så liten utsträckning som möjligt i använda produkter. För 
allmänbefolkningen bedömer vi att halterna av dessa ämnen är så låg att riskerna är 
försumbara.  
 
Ammoniak är ett ämne som kan ge upphov till irritation i ögon och luftvägar. Ämnet 
har inte påvisats vara mutagent, cancerogent eller allergiframkallande. Vid 35 mg/m3 
ger ammoniak irritation i ögon, näsa och svalg. För att undvika irritationseffekter hos 
allmänbefolkning skulle en säkerhetsfaktor på 100, ge ett riktvärde om 350 µg/m3. 
Både den beräknade genomsnittshalten och 98-percentilerna ligger under detta värde. 
Däremot kan luktbesvär förekomma hos boende i området kring fabriken eftersom 
lukttröskeln för ammoniak uppges ligga mellan 27 till 39600 µg/m3 och de beräknade 
98-percentilen visat sig kunna överskrida den undre lukttröskeln.     
 
Svavelväte kan vid höga koncentrationer ge påverkan på nervsystemet och påverka 
blodbildningen. Halter under 1,5 mg/m3 anses medföra ringa hälsorisk. För svavelväte 
har WHO (år 2000) angivit ett riktvärde på 150 µg/m3 som genomsnitt under ett dygn 
för att skydda mot irrationseffekter i ögon hos allmänbefolkning. Man har då använt 
en säkerhetsfaktor på 100 till den nivå då ögonirritation börjar uppträda. Ett stort pro-
blem med svavelväte är dess otrevliga lukt. Lukttröskeln uppges vara 0,7-14 µg/m3. 
WHO anger att halten bör understiga 7 µg/m3 (som ett genomsnitt under 30 minuter) 
för att undvika luktbesvär hos allmänbefolkning. Den beräknade 98-percentilen ligger 
långt över detta värde varför det är sannolikt att boende i området kan besväras av 
svavelvätelukt emellanåt. Enligt företaget sker utsläppen huvudsakligen tidigt på 
morgonen. Åtgärder för att reducera svavelutsläppen skall ha vidtagits och i samband 
med införandet av den nya reningsanläggningen räknar företaget med att minska 
utsläppen. Någon kartläggning av andelen boende som upplever luktbesvär i 
Svenljunga finns inte.  
 
Enligt Miljöhälsorapporten (2001) anger cirka 1,5 % av allmänbefolkningen i Sverige 
att de besväras av lukt från industrier. På orter med luktstörande industri, t.ex. viss 
massaindustri, är lukt till följd av utsläpp av svavelföreningar vanlig. Huruvida 
befolkningen även upplever det som besvärande beror på inställningen till industrin. 
Om man på orten är beroende av verksamheten för sysselsättning eller då verksam-



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 5 september 2003 
 
Miljömedicinskt yttrande gällande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken av Elmo Leather AB 

 5 

heten funnits under många år är troligen de boende mer benägna att tolerera en obe-
haglig lukt. Industrier bör naturligtvis sträva efter att utveckla sina processer så att 
luktande ämnen inte uppstår eller inte släpps ut i omgivningsluften. 
 
I detta yttrande grundar sig bedömningen på förväntade utsläpp vid normal produk-
tion. I MKB saknas en värdering av händelser som plötsliga utsläpp eller brand, hur 
detta skulle kunna påverka närboende och om någon handlingsplan finns för denna 
typ av händelser. 
 
Bullernivån nattetid i området ligger idag på riktvärdet 40 dB(A). Företaget anger att 
bullersituationen inte skall förvärras i samband med produktionsökningen vilket är 
oerhört angeläget då det inte finns några marginaler. En fortsatt årlig kartläggning av 
bullersituationen bör om möjligt ske då det tidigare visat sig att bristande underhåll i 
anläggningen medförde ökat buller i bostadsområdet.   
 
 
Sammanfattning 
 
Utsläpp av lösningsmedel bedöms inte orsaka någon risk för människors hälsa. 
 
Luktbesvär framstår som den främsta olägenheten för människor som bor eller vistas 
intill Elmo Leathers anläggning. Åtgärder för att reducera svavelväteutsläppen bör 
ske.    
 
Det är angeläget att utbyggnaden av produktionen inte medför att bullernivån ökar i 
bostadsområdet kring fabriken då någon marginal för bullerstörning nattetid inte 
finns. 
 
En återkommande kartläggning av lukt- och bullerrelaterade sömnbesvär bland 
boende i Svenljunga kan vara befogad. 
 
 
Göteborg den 4 september 2003 
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