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Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel nära en skola 
 
 
Bakgrund 
 
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) kontaktades i februari 
2014 av miljöinspektör Gunilla Rådman, Miljöenheten, Lerums kommun. Förfrågan 
gäller lukt av lösningsmedel vid en skola belägen intill ett mindre snickeri där man 
lackerar köksluckor. Lerums kommun önskar en bedömning av om de 
lösningsmedelsutsläpp som sker från snickeriet innebär någon hälsorisk för barn som 
vistas på skolan. Klagomål från en orolig förälder som har känt lukt av lösningsmedel 
vid lämning av sitt barn till förskolan har inkommit till Miljöenheten. 
 
År 1998 då snickeriet var nyetablerat intill skolan inkom klagomål till Lerums kommun 
från oroliga föräldrar angående lösningsmedelslukt. Miljöenheten gjorde då en 
utredning och bedömde att det inte rörde sig om några hälsoskadliga nivåer av 
lösningsmedel vid skolan.  
    
 
Underlag för bedömningen 
 
Besök på snickeriet den 11 mars. Närvarade var ägaren till Haglunds snickeri, Gunilla 
Rådman, miljöinspektör, Lerums kommun, samt Helena Sandén, överläkare, Therese 
Klang, yrkeshygieniker och Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker från VMC 
och Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  
 
Besök på Knappekullaskolan den 11 mars. Närvarande Lena Emanuelsson och Leif 
Hartsner, rektorer på Knappekullaskolan, Gunilla Rådman samt Helena, Therese och 
Sandra från Arbets- och miljömedicin.  
 
Ärendeutskrift från Miljöenheten, Lerums Kommun, angående nuvarande klagomål 
rörande lukt från Haglunds snickeri AB. Utdrag ur Miljöenhetens diarium angående 
tidigare klagomål på lukt av lösningsmedel från 1998.  
 
Säkerhetsdatablad för samtliga färgprodukter som används på Haglunds snickeri, samt 
lösningsmedelsrapport med årsförbrukning av respektive ämne under 2013.  
 
Tjänsteskrivelse från tillsynsbesök enligt Miljöbalken av Haglunds snickeri AB. 
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Snickeriet 
 
Haglunds snickeri AB är beläget på fastighet Lerum 4:58 på Pomonavägen 2 i Lerum. 
Snickeriet etablerades på nuvarande plats 1998 och tillverkar köksinredning. Ägaren har 
tills nyligen arbetat ensam i snickeriet, men har numera en anställd som arbetar deltid. 
Lackeringen omfattar främst egentillverkade köksluckor, men ibland utförs även 
lackering av inlämnade detaljer från kunder. Enligt ägaren utgör lackering av 
köksinredning 98 % av alla lackeringsarbeten som sker på snickeriet idag.  
 
Färgprodukter 
För att lackera köksluckor och skåp av trä används syrahärdande lacker, vilka innehåller 
någon form av aminoharts som bindemedel. Enligt säkerhetsdatablad utgörs 
bindemedlet huvudsakligen av urea-formaldehyd polymer. Vid användning av 
syrahärdande lacker avges formaldehyd under härdningsförloppet, vilket inomhus i 
arbetsmiljö i vissa fall kan vara ett problem. Utsläpp av formaldehyd till omgivnings-
luften utgör dock en mycket begränsad mängd som späds ut kraftigt med vinden.     
 
Lackerna innehåller även lösningsmedel som avgår till luften vid lackering och 
härdning. Den produkt som används i störst mängd är IP 200 Primer (991 kg per år) och 
innehåller butylacetat (20-25 %), etanol (5-10 %), 1-butanol (3-5 %), 2-propanol 
(isopropanol) (1-5 %) samt 1-metoxi-2-propanol (alfa-propylenglykolmonometyleter) 
(< 15 %). Produkter av märket Träff 30 innehåller även de butylacetat (< 15 %), 1-
metoxi-2-propanol (< 15 %) samt etanol eller 1-butanol (upp till 5 %). Lackerna späds 
med förtunning innan man börjar sprutlackera. Till detta används Thinner 259 med en 
årsförbrukning av 500 liter (405 kg). Produkten innehåller etanol (35-50 %), 2-propanol 
(25-35 %), butylacetat (15-20 %) samt 1-metoxi-2-propanol (< 15 %).  
 
Enligt den lösningsmedelsrapport för 2013 som Haglunds snickeri AB har lämnat till 
Lerums kommun uppgår den totala mängden till 1135 kg per år (räknat som ingående 
VOC i kilo i samtliga produkter som används på snickeriet). Etanol (357 kg) och 
butylacetat (333 kg) utgör tillsammans ca 60 % av denna totala mängd. Läggs därtill 
innehållet av 2-propanol och 1-metoxi-2-propanol utgör dessa fyra lösningsmedel 
sammanlagt 87 % av totalmängden.   
 
Lackering och ventilation 
Lackering sker i ett separat rum i snickeriet. Frånluftsventilation körs när lackering 
pågår och luften går igenom partikelfilter monterat på väggen som avskiljer de fasta 
färgpartiklarna (bild 1). Luftflödet är enligt ägaren 9000 m3/h (2,5 m3/s). Lösningsmedel 
går upp genom ventilationskanalen till en skorsten på taket där utsläpp till 
omgivningsluften sker ca 8 m över mark (bild 2). När lackeringen är klar placeras 
köksdetaljerna i rummet för att torka. Den forcerade frånluftsventilationen är då 
avstängd, eftersom man enligt ägaren vill ha en hög temperatur i rummet medan färgen 
härdar eftersom det då går snabbare. Lackeringsrummet saknar allmänventilation, ångor 
från nylackerade detaljer som ligger på torkning ventileras ut via skorstenen (även om 
fläkten är avstängd) samt genom springor i dörrar etc. Ibland körs den forcerade 
frånluftventilationen igång en kort stund efter torkningen för att ventilera ut 
lösningsmedelångor.  
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Bild 1. Lackeringsrummets frånluftsventilation med partikelfilter.  
Ventilationskanalen leder upp på taket. 
 

 
Bild 2. Skorsten till frånluftsventilationen, utsläpp sker ca 8 m över mark. 
 
 
Ett enskilt lackeringsarbete tar sällan mer än 1 timme enligt snickeriägaren eftersom det 
inte finns plats att torka fler detaljer åt gången och härd/torktiden är ca 4 timmar. 
Lackering sker 1-5 dagar per vecka, i medeltal 3 dagar i veckan. Lackering kan ske 
under vilken tid som helst under snickeriets öppettider (kl. 7-16) men det är något 
vanligare under eftermiddagen.  Den sammanlagda tiden för lackering under en vecka 
uppskattas av ägaren till maximalt 5 timmar.        
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Skolan 
 
Knappekullaskolan är en så kallad F-5 skola där barn från förskoleålder upp till årskurs 
5 går. Sammanlagt går 373 barn på skolan. Skolan har även fritidsverksamhet och är 
öppen på vardagar kl. 06-18, mesta delen av aktiviteterna på skolan sker kl. 07:30-16. 
Skolan fanns på nuvarande plats innan snickeriet började sin verksamhet på 
Pomonavägen. Skolan ligger nordost om snickeriet, och skolbyggnaden är byggd i U-
form där ena sidan av byggnaden vetter mot snickeriet. Mellan skolbyggnaden och 
snickeriet finns en utelekplats för barnen (bild 3), och tomtgränserna är åtskiljda med ett 
plank. Avståndet mellan byggnaderna (snickeriet och skolans närmaste del) är omkring 
20 m.   
 

 
Bild 3. Skolans uteplats som vetter mot snickeriet 
 
 
Lukt av lösningsmedel från snickeriet  
 
En förälder har vid lämning av sitt barn vid flera tillfällen känt lukt av lösningsmedel 
utanför skolan. Denna förälder har vänt sig till Miljöenheten vid Lerums kommun. 
Enligt de båda rektorerna har de fått frågor från föräldrar angående lösningsmedelslukt 
vid ett antal tillfällen under åren som snickeriet funnits (sedan 1998). Det har dock inte 
varit mycket vanligt förekommande och särskilt inte under senare år.   
 
Rektor Leif Hartsner har själv känt lukt av lösningsmedel då och då när han passerat 
utanför snickeriet. Om lukt kan kännas eller inte beror enligt rektorn på hur vinden 
blåser. Man har aldrig känt lukt inomhus på skolan. Miljöinspektören har känt lukt av 
lösningsmedel vid besök den 31 januari, hon kände då lukt utanför snickeriet längs med 
Pomonavägen men inte vid skolan. Det var ostlig vind den dagen (blåste från skolan 
mot snickeriet).   
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Inför vårt besök den 11 mars hade lackering av köksluckor utförts vid lunchtid, arbetet 
var klart kl. 12:45 och frånluftsventilationen var sedan dess avstängd. Vid vårt besök kl. 
13:30 kunde vi inte känna någon lukt av lösningsmedel utanför snickeriet. Det luktade 
dock inne i sprutlackeringsrummet där de nylackerade luckorna låg på torkning. Inte 
heller när frånluftsventilationen drogs igång kunde lukt kännas utanför. Det var i stort 
sett vindstilla, klart och soligt den aktuella dagen. 
 
Ett nytt besök gjordes den 13 mars av miljöinspektören. Det blåste från sydväst denna 
dag, dvs från snickeriet i riktning mot skolan. Lackering hade nyss utförts och 
frånluftsventilationen var avstängd. Vid ankomst till snickeriet kunde miljöinspektören 
känna lukt av lösningsmedel vid sandlådorna och vid ingången till den del av skolan 
som vetter mot snickeriet (bild 3). Lukten var inte ihållande utan kom och gick med 
vindpustar. Strax efter kl. 11 påbörjades lackering, enligt överenskommelse med ägaren, 
och ventilationen kördes igång och nu kunde lukt av lösningsmedel kännas tydligare vid 
skolan. Ytterligare målning utfördes vid lunchtid, klart ca 12:30, och ett nytt besök av 
miljöinspektören gjordes kl. 14 tillsammans med kollega. Lukt kunde även nu kännas 
vid skolan, på samma plats som på förmiddagen, och lukten kom med vindpustarna. 
Miljöinspektören bedömer att vinden var något starkare än under förmiddagen.    
 
Miljöinspektören bedömer utefter sina två besök (31 januari och 13 mars) att lukt av 
lösningsmedel från snickeriet kan kännas vid skolan. Lukt känns tydligast vid lackering 
när den forcerade ventilationen är igång. Lukt kan även kännas efter avslutad lackering 
när ventilationen är avstängd, men då svagare och stötvis med vinden. Lukt har kunnat 
kännas på en begränsad yta och endast i vindriktningen. Vid vårt gemensamma besök 
den 11 mars var det i stort sett vindstilla, vilket skulle kunna förklara varför vi inte 
kunde känna lukt utanför snickeriet eller vid skolan denna dag. Hur ofta personal eller 
föräldrar har känt lukt är oklart, men det är enligt uppgift från skolans rektorer inte 
dagligen utan snarare då och då.       
 
  
Hälsoeffekter av lösningsmedel 
 
De lösningsmedel som förbrukas i störst mängd på snickeriet är butylacetat och etanol, 
båda är vanligt förekommande lösningsmedel och används i t ex färg, lack, lim etc. 
Inandning av butylacetat i höga halter kan ge yrsel, trötthet, illamående och huvudvärk. 
Dessa hälsoeffekter har rapporterats för halter som ligger över det hygieniska 
gränsvärdet 500 mg/m3 som gäller för arbetsmiljö (åtta timmars arbetsdag). Inandning 
av etanol i höga halter (över det hygieniska gränsvärdet på 1000 mg/m3) ger i första 
hand slemhinneirritation. Isopropanol (2-propanol) används i färger, rengöringsmedel 
etc. Inandning av höga halter kan ge upphov till huvudvärk och yrsel. Isopropanol har 
ett hygieniskt gränsvärde på 350 mg/m3. 1-metoxi-2-propanol (alfa-propylenglykol-
monometyleter) är även det ett vanligt förekommande lösningsmedel som används i 
färger och lacker mm. Det hygieniska gränsvärdet för 1-metoxi-2-propanol är 190 
mg/m3. Exponering för mycket höga halter (över gränsvärdesnivå) kan ge påverkan på 
centrala nervsystemet.  
 
Den kritiska effekten (de symtom som uppträder först) för samtliga fyra lösningsmedel 
vid exponering för höga halter (över gränsvärdesnivå) är irritation i ögon och 
slemhinnor. Inget av ämnena är klassat som cancerframkallande.  

7 
 



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum  29 april 2014 
 
Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel nära en skola 
 
 
Det finns inga gränsvärden för dessa lösningsmedel i allmänluften. De hygieniska 
gränsvärdena gäller för arbetsmiljö och kan inte tillämpas för omgivningsmiljö där 
hänsyn skall tas även till känsliga individer, längre exponeringstid etc.  
 
 
Lösningsmedel i omgivningsluften omkring snickeriet  
 
Det finns inga mätningar eller spridningsberäkningar av omgivningskoncentrationer av 
lösningsmedel kring Haglunds snickeri. Då det handlar om korta episoder av utsläpp 
som varierar kraftigt beroende på väder och vindförhållanden är dessa svåra mäta på 
plats. Spridningsberäkningar av lösningsmedelsutsläpp från en industri har funnits som 
underlag vid några av de tidigare bedömningar som gjorts av VMC, bl. a en träindustri i 
Lidköpings kommun som släppte ut samma typ av lösningsmedel och från ungefär 
samma höjd över mark (Sällsten och Barregård, 2002). I den spridningsberäkning som 
utfördes av SMHI finns ett scenario med utsläpp av 12000 kg lösningsmedel per år 
(SMHI, 1999). Beräknade halter av respektive ämne vid ogynnsam väderlek (98-
percentiler, timmedelvärden) understeg 0,1 % av det hygieniska gränsvärdet, där de 
högsta halterna förväntades uppkomma strax intill fabriksbyggnaden. 
 
Den mängd lösningsmedel som förbrukas på Haglunds snickeri (1135 kg per år) är 
betydligt mindre (ca en tiondel) jämfört med det årliga utsläppet av lösningsmedel från 
industrin i Lidköpings kommun. Även emissionen av lösningsmedel per tidsenhet blir 
lägre än vid fabriken i Lidköpings kommun. Det är därför rimligt att anta att halterna av 
lösningsmedel i omgivningsluften kring Haglunds snickeri inte överstiger beräknade 
halter kring industrin i Lidköpings kommun.  
    
 
Bedömning  
 
Haglunds snickeri använder lack och förtunning innehållande lösningsmedel vid 
lackering av köksluckor. Lösningsmedlen utgörs i huvudsak (87 %) av etanol, 
butylacetat, isopropanol och 1-metoxi-2-propanol. Inget av dessa ämnen är cancer-
framkallande. När vinden ligger på mot skolan kan lukt av lösningsmedel kännas 
utanför Knappekullaskolan under tiden som lackering pågår samt tidvis även under 
tiden som nylackerade detaljer torkar. Lukten är enligt miljöinspektören tydligare när 
lackering pågår och frånluftsventilationen i snickeriet är igång och svagare under 
torktiden då ventilationen är avstängd. Ingen lukt av lösningsmedel har känts inomhus 
på skolan.   
 
De halter av lösningsmedel (< 0,1 % av gränsvärden för arbetsmiljö) som tidvis kan 
förväntas uppkomma på skolans uteplats bedöms inte utgöra någon medicinsk hälsorisk 
för barn eller personal på skolan. Lukt av lösningsmedel kan kännas vid betydligt lägre 
halter än de halter som kan orsaka hälsoeffekter. Gränsen för när man känner lukt kan 
variera stort mellan olika individer. Lukt av lösningsmedel kan dock upplevas som 
obehaglig och leda till oro för de som berörs.  
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