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Riskbedömning för VOC-utsläpp från Moelven List AB, Lovene, Lidköpings kommun 

Enligt önskemål lämnas en miljömedicinsk bedömning rörande tillståndsprövning vid 
Moelven List, Lovene. Bedömningen baseras på följande: 
 
• MKB – Moelven List AB daterad 990819. 
• Kompletteringar av ansökan, Moelven List AB daterade 99-10-19, 00-06-19, 

01-08-17, 01-11-28. 
• Spridningsberäkningar för Moelven list AB i Lovene, rapport från SMHI, 1999 

nr 35. 
• Sammanträdesprotokoll, Miljö- och hälsoskyddsnämnden daterat 01-10-25. 
 
 
Bakgrund 
 
Moelven List AB i Lovene producerar listverk för både inhemsk försäljning och 
export. Inom företaget sker kapning av massivt trä, fingerskarvning, hyvling, profile-
ring och ytbehandling. Cirka 35 % av produktionen ytbehandlas. För fogning används 
ett vattenbaserat foglim (Cascol Foglim med < 5 % lösningsmedel). Hyvlad list 
grundmålas med en vattenbaserad grundfärg (AQUA TÄCK SURF (< 5 % lösnings-
medel)) som torkas i en IR-ugn under ca 300 sek. Toppytbehandling sker med syra-
härdande lacker som torkas under 45-60 min i en varmluftsugn. Ett flertal olika lack-
produkter används med varierande sammansättning av lösningsmedel. 
 
Enligt företagets beräkningar, utifrån förbrukning av olika produkter, var den ingå-
ende lösningsmedelsförbrukningen år 2000 cirka 19,4 ton. Enligt beräkningarna 
utgjorde etanol 6,4 ton, butylacetat 5,5 ton, isopropanol 3,1 ton, propylenglykol-
monometyleter 3,1 ton, etylacetat 0,6 ton, butyldiglykol 0,5 ton och butanol 0,1 ton. 
Uppskattning av mängden av ingående komponenter kan vara behäftad med ett visst 
fel då leverantörerna anger ett procentuellt intervall av ingående komponenter. Det 
framgår dock tydligt av varuinformationsbladen att huvuddelen utgörs av ämnena 
etanol, butylacetat, isopropanol och propylenglykolmonometyleter.  
 
Några resultat från mätningar av ingående ämnen och dess procentuella sammansätt-
ning i skorstensutsläppen finns inte i handlingarna. Utsläppen av lösningsmedel sker, 
utan rening, ca 7 m ovan mark. Det är dock rimligt att anta att de ovan angivna 
ämnena dominerar i utsläppsluften. Enligt företaget uppskattas lösningsmedels-
utsläppen till nästan 15 ton för år 2000. Företaget ansöker nu om tillstånd för utsläpp 
av maximalt 30 ton lösningsmedel/år. 
 
Vid användning av syrahärdande lacker avges formaldehyd under härdningsförloppet, 
vilket i arbetsmiljösammanhang kan vara ett problem, men detta ämne torde endast 
utgöra en begränsad mängd i skorstensutsläppen. 
 
 
Spridningsberäkningar 
 
Spridningsberäkningar har utförts av SMHI och grundar sig på att emissionen vid 
utökad produktion uppgår till 3,7 g/s vid ett årligt utsläpp av 30 ton lösningsmedel 
och med en lösningsmedelssammansättning motsvarande 1998 års lösningsmedels-
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förbrukning. Man har då antagit produktion under 10 h/dag under 225 dagar, vilket 
vid en ren matematisk beräkning ger en emission av 3,7 g/s under produktionstiden. 
Om företaget istället använder treskift blir utsläppsmängden per tidsenhet förstås 
lägre. För skorstensdiameter och höjd samt utsläppsflöde och temperatur används de 
faktiska parametrarna. De framräknade medelhalterna och 98-percentilerna för 
respektive ämne har jämförts med ett förslag till riktvärden för allmänmiljön då det 
inte finns några egentliga riktvärden angivna från myndigheter eller forskningsinstitut. 
I beräkningarna har man utgått från gällande gränsvärden i arbetslivet (nivågräns-
värden och korttids- eller takgränsvärden) men använt en nivå som ligger 100 gånger 
lägre.  
 
Om man jämför de i spridningsmodellen framräknade värdena med de föreslagna 
riktvärdena (Tabell 0 i SMHI rapporten) ser man att inget av ämnena överstiger 10 % 
av värdet för respektive 98-percentil vid ett lösningsmedelsutsläpp på 30 ton/år. Dessa 
nivåer beräknas gälla för en radie av 100 m från företaget. Även de beräknade medel-
halterna ligger lågt, mindre än 1 % jämfört med motsvarande föreslagna riktvärden. 
Vid en utökning kommer, enligt spridningsberäkningarna, genomsnittshalterna för de 
närboende att något mer än fördubblas jämfört med dagsläget. 
 
 
Riskbedömning 
 
I detta ärende är de framräknade 98-percentilvärdena för lösningsmedelshalterna i 
omgivningsluft de mest relevanta ur risksynpunkt. De ämnen som släpps ut är inte 
cancerframkallande utan kan i huvudsak ge upphov till irritation i ögon och slem-
hinnor. Användning av en skyddsfaktor på 100 i förhållande till gällande gränsvärden 
i arbetslivet verkar rimligt utifrån allmänbefolkningens längre exponeringstid, expo-
nering 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 män-
niskor får besvär i ögon och slemhinnor.  
 
Det är dock tänkbart att individer med känsligt luktsinne kan förnimma lukt från 
företagets utsläpp under perioder med ogynnsam väderlek. För etanol anges en nedre 
luktgräns på 340 µg/m3 vilket ligger under den beräknade 98-percentilen (464 µg/m3). 
I litteraturen angivna luktgränser kan dock variera inom mycket vida intervall och 
känsligheten är mycket individberoende. Ett bostadshus ligger ca 45 m från anlägg-
ningen och ytterligare ett 10-tal bostadsfastigheter inom ett avstånd på 85 m. Således 
kan cirka 30-50 personer beröras av luktobehag vid vissa tillfällen. Några hälso-
effekter på nervsystem eller andra organ i kroppen är däremot inte att förvänta vid 
dessa halter. 
 
Riskbedömningen grundar sig på de lösningsmedel som ingår i de nuvarande produkt-
erna. Om sammansättning i någon produkt väsentligt förändras, till exempel genom 
förekomst av aromatiska kolväten som toluen eller xylen, måste en ny värdering ske. 
Då det är något vanskligt att ange hur stor mängd av lösningsmedel som egentligen 
avgår via ventilationsluften vore det önskvärt med faktiska mätningar avseende 
lösningsmedelsutsläppen i gram/tidsenhet och analys av ingående ämnen, inklusive 
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formaldehyd. Det saknas även uppgifter om de närboende redan idag upplever lukt-
obehag. En enkät skulle kunna klargöra den faktiska situationen.  
 
För att fastställa att utsläppen verkligen inte överstiger den angivna mängden kunde 
man även maximera årsförbrukningen av de vanligast förekommande lösningsmedlen. 
Då en övergång till UV-baserade färger med mycket lägre lösningsmedelsinnehåll är 
tänkbar i framtiden kanske tillståndet för en ökning av lösningsmedelsutsläppen kan 
tidsbegränsas. Med dagens teknik är det fullt möjligt att rena utsläppen. 
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