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Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Löt 
avfallsanläggning i Vallentuna kommun, Stockholms län 
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_____________ 
 

DOMSLUT 

Tillstånd 
 
1. Miljödomstolen lämnar Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB (bolaget) 

tillstånd enligt miljöbalken att vid Löt avfallsanläggning inom fastigheterna Löt 1:7 

och 2:1 i Vallentuna kommun årligen ta emot, behandla och mellanlagra 

– högst 45 000 ton farligt avfall och 

– högst 370 000 ton övrigt avfall, 

   varav årligen får deponeras 

– högst 200 000 ton inom deponi för icke-farligt avfall, 

– högst 80 000 ton inom deponi för inert avfall och 

– högst 30 000 ton inom deponi för farligt avfall 

 

Ovanstående omfattar inte förorenade massor, askor och andra förbränningsrester. 
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2. Miljödomstolen lämnar vidare bolaget tillstånd till att utöver vad som anges i 

punkt 1 ovan årligen ta emot, behandla, mellanlagra och deponera farligt, icke 

farligt och inert avfall i form av 

– högst 165 000 ton förorenade massor (inklusive oljeslam) och 

– högst 50 000 ton askor och andra förbränningsrester. 

 

3. Av ovanstående mängder får 

- högst 15 000 ton farligt avfall (exklusive förorenade massor samt askor och andra 

förbränningsrester) mellanlagras samtidigt inom Löt avfallsanläggning, vid haveri 

hos avfallslämnare eller motsvarande förhållande får dock tillfälligtvis lagras större 

mängd efter tillsynsmyndighetens medgivande, 

- högst 50 000 ton icke farligt avfall (exklusive förorenade massor) per år behandlas 

biologiskt inom anläggningen samt 

- högst 15 000 ton oljeslam per år behandlas biologiskt, mellanlagras och deponeras 

inom avfallsanläggningen.  

 

4. Miljödomstolen medger bolaget undantag enligt 24 § förordningen (2001:512) 

om deponering av avfall från förordningens krav i följande avseenden 

a. den nya deponin för farligt avfall undantas från kravet på geologisk barriär under 

anslutningen till befintlig asbest- och askdeponi, 

b. den befintliga askdeponin och den befintliga asbestdeponin undantas från kravet 

på geologisk barriär, bottentätning och dränerande materialskikt. 

 

5. Miljödomstolen medger bolaget dispens enligt 15 a § förordningen (2001:512) 

om deponering av avfall från de gränsvärden som föreskrivs i Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning 

av avfall vid anläggningar för deponering av avfall samt medger deponering av aska 

från avfallsförbränning som medför en tre gånger högre utlakning av klorid än vad 

som anges i 34 § NFS 2004:10. Dispensen omfattar förbränningsrester från följande 

anläggningar: 
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– Fortum Värme AB, Högdalen, 

– Vattenfall Värme AB, Uppsala, 

– E:ON Sverige AB, Norrköping samt 

– Tekniska Verken AB, Linköping.    

 

För det fall andra avfallsförbränningsanläggningar kan bli aktuella som 

avfallslämnare kan dispens sökas för dessa i särskild ordning. 

 

6. Tiden för igångsättande av verksamheten bestäms till sju år från deldomens dag. 

 

7. Miljödomstolen förordnar att tillståndet får tas i anspråk även om domen inte har 

vunnit laga kraft. 

  

8. Miljödomstolen godkänner den till ansökan fogade miljökonsekvensbeskriv-

ningen (MKB:n). 

 

Slutliga villkor 

Miljödomstolen fastställer följande slutliga villkor för verksamheten. 

 

Allmänt 

1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska anläggningen och 

verksamheten – inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt 

andra störningar för omgivningen – utformas och bedrivas i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad bolaget uppgett eller åtagit sig i målet. 

 

Deponering 

2. Vid deponier för  

a. icke-farligt avfall får endast deponeras utsorterad deponifraktion från återvin-

ningscentraler, hushåll och företag, grov-, bygg- och industriavfall, aska och andra 

förbränningsrester, behandlad jord, schakt- och rivningsmassor samt asbest;  
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b. farligt avfall får endast deponeras aska och andra förbränningsrester från avfalls-

förbränning, förorenade massor, restprodukter från jordbehandling, blästersand, 

tungmetallförorenade material samt förorenat grov- bygg- och industriavfall;  

 

c. inert avfall får endast deponeras jord- och schaktmassor, aska från biobränsle, 

grus och sten samt inert grov-, bygg- och industriavfall. 

 

Vid ask- och asbestdeponier som omfattas av undantag från deponeringsförord-

ningens krav på geologisk barriär, bottentätning och dränerande materialskikt får 

endast deponeras asbest. Inom ytor som omfattas av undantag från deponerings-

förordningens krav på geologisk barriär (anslutningsytor mellan den nya deponin 

för farligt avfall och befintliga asbest- och askdeponier) får endast deponeras avfall 

som uppfyller gällande kriterier för att få deponeras på deponi för icke-farligt avfall 

(för närvarande Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, 

kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering 

av avfall).  

 

Avfall som omfattas av deponeringsförbuden i 9 och 10 §§ deponeringsförord- 

ningen får deponeras om undantag eller dispens gäller för avfallet.  

 

Efter tillsynsmyndighetens godkännande får även andra avfallstyper deponeras un-

der förutsättning att dessa bedöms ha egenskaper som är likvärdiga med de avfalls-

typer som anges för respektive deponikategori ovan.  

 

3. Senast tre månader innan deponering påbörjas i respektive deletapp ska bolaget 

till tillsynsmyndigheten redovisa en detaljerad beskrivning av bottenkonstruk-

tionens utformning (geologisk barriär, bottentätning, dränering och lakvattenupp-

samling), vattenavledande åtgärder samt en deponeringsplan. Bolaget ska också 

innan respektive deletapp anläggs till tillsynsmyndigheten redovisa en plan för 

kvalitetssäkring av bottenkonstruktionen med uppgift om bottenkonstruktionens 

utformning, konstruktionsmaterial och utförande. Planen ska vidare innehålla 

uppgift om när och hur återkommande besiktningar ska genomföras under arbetets 
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gång och när slutbesiktning avses ske, samt uppgift om den oberoende kontrollant 

som utsetts för att genomföra besiktningarna.  

 

4. Bolaget ska för tillkommande deponier reservera en yta för en eventuell 

sidobarriär i grundvattnets strömningsriktning. Inom området får inte vidtas 

åtgärder som förhindrar anläggande av sidobarriären.  

 

5. Senast sex månader innan respektive deletapp avslutas ska bolaget till tillsyns-

myndigheten redovisa hur sluttäckningen kommer att genomföras, varvid ska anges 

sluttäckningens utformning, konstruktionsmaterial samt en tidplan för arbetet. 

Bolaget ska också innan respektive deletapp sluttäcks till tillsynsmyndigheten 

redovisa en plan för kvalitetssäkring av sluttäckningen med uppgift om slut-

täckningens utformning, konstruktionsmaterial och utförande. Planen ska vidare 

innehålla uppgift om när och hur återkommande besiktningar ska genomföras under 

arbetets gång och när slutbesiktning avses ske, samt uppgift om den oberoende 

kontrollant som utsetts för att genomföra besiktningarna.  

 

6. Bolaget ska bibehålla befintlig vegetation på egna fastigheter och i övrigt verka 

för att omgivande vegetation bibehålls i den utsträckning som krävs för att ge 

erforderligt insynsskydd. Deponeringsverksamheten ska bedrivas i skydd av vallar 

så att insyn från omgivningen om möjligt förhindras. 

 

7. Deponerat avfall ska täckas på lämpligt sätt så att den öppna sårytan hålls så liten 

som möjligt. 

 

8. Restprodukter som används för konstruktionsändamål ska 

a) innanför sluttäckningens tätskikt uppfylla gällande kriterier för deponering inom 

den aktuella deponin (för närvarande Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) 

om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar 

för deponering av avfall) och  
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b) utanför sluttäckningens tätskikt uppfylla gällande kriterier framtagna och 

publicerade av Naturvårdsverket (för närvarande Handbok 2010:1; Återvinning av 

avfall i anläggningsarbeten).  

 

Hantering av farligt avfall, kemikalier och förorenade massor. 

9. Ytor för mellanlagring och behandling av farligt avfall (inklusive förorenade 

massor och elektronikavfall) ska vara täta och beständiga mot det avfall som lagras 

eller behandlas. Dagvatten från dessa ytor ska samlas upp, kontrolleras och renas 

om vattnet är förorenat.  

 

10. Kemikalier, restprodukter och farligt avfall ska hanteras och förvaras så att spill 

eller läckage inte kan nå dag-, yt- eller grundvattnet. Lagring av kemikalier och 

flytande farligt avfall får, med undantag för oljeslam, endast förekomma på invallad 

och tät yta försedd med nederbördsskydd. Invallningen ska inrymma det största 

förvaringskärlets volym samt 10 procent av den samlade volymen av övriga 

förvaringskärl. Lagring får också ske i emballage som är godkända för transport av 

farligt gods. Lagringen ska vara skyddad mot påkörning. Spill och läckage ska 

omgående samlas upp och tas om hand. Ämnen som kan reagera med varandra ska 

lagras åtskilda. 

 

11. Samtliga operativa cisterner för flytande avfall ska ha fungerande larm- och 

nivåmätningssystem så att överspolning, läckage, haveri och dylikt förhindras. 

 

12. Bolaget ska för förorenade massor välja det behandlingsförfarande som är 

lämpligast med hänsyn till massornas föroreningsinnehåll. Behandlingen ska syfta 

till att nedbringa föroreningsinnehållet i massorna så att de kan återanvändas inom 

anläggningen eller på annan plats. Om återanvändning inte är möjligt får massorna 

deponeras.  

 

13. Förorenade massor som kan ge upphov till besvärande lukt eller damning ska 

täckas med syntetduk eller liknande för att så långt möjligt minimera 

behandlingsverksamhetens omgivningspåverkan. 
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14. Innan någon av de nya behandlingsmetoderna som beskrivs i ansökan påbörjas 

ska bolaget underrätta tillsynsmyndigheten vilka försiktighetsmått som kommer att 

vidtas för att reducera den tillkommande behandlingsverksamhetens omgivningspå- 

verkan.  

 

15. Alla förorenade massor ska kontrolleras genom okulärbesiktning före och 

efter lossning vid anläggningen. De förorenade massorna ska vara analyserade före 

behandling. Analys av massorna ska ske efter behandling. 

 

Övrig omgivningspåverkan 

16. Skulle för omgivningen besvärande lukt, damning eller nedskräpning före-

komma till följd av verksamheten vid Löt ska bolaget vidta effektiva motåtgärder. 

 

17. Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger upphov till högre 

ekvivalent ljudnivå som begränsningsvärde utomhus vid närmaste bostäder än    

50 dBA dagtid kl. 07.00-18.00 

45 dBA kvällstid kl.18.00-22.00 

40 dBA nattetid kl. 22.00-07.00 

 

Den momentana ljudnivån vid bostäder får nattetid (kl. 22-07) inte överstiga 55 

dB(A). 

 

Om hörbara tonkomponeneter eller impulsartat ljud förekommer ska 

begränsningsvärdena för de ekvivalenta nivåerna sänkas med 5 dBA-enheter. 

 

Angivna begränsningsvärden ska kontrolleras genom närfältsmätningar och be-

räkningar. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan 

medföra ökade bullernivåer, dock minst en gång vart tredje år.  

 

18. Transportfordon som använts inom områden där farligt avfall behandlas får inte 

lämna avfallsanläggningen utan föregående rengöring av däck. 
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19. Frånluft från blandare för stabilisering och solidifiering ska samlas upp och 

renas i stoftfilter.  

 

20. Senast sex månader innan verksamheten vid Löt avslutas ska bolaget till 

tillsynsmyndigheten redovisa förslag till åtgärder för efterbehandling av 

verksamhetsområdet.  

 

Brandskydd 

21. En plan för åtgärder och beredskap mot brand ska upprättas i samråd med den 

lokala räddningstjänsten och hållas tillgänglig på anläggningen.  

 

Kontroll 

22. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram, som möjliggör bedömning av 

om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och 

utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet bör tas fram i samråd med tillsyns-

myndigheten.  

 

Säkerhet 

Bolaget ska ställa säkerhet för kostnader för sluttäckning och efterbehandling av 

deponiytorna. Säkerhetens storlek ska beräknas för treårsperioder och motsvara 

följande. 

 

- Sluttäckningskostnaden för ianspråktagen men ej sluttäckt deponiyta per den 30 

oktober under det första året i treårscykeln och bedömd tillkommande deponiyta 

under kommande två år.  

 

- Den eventuella engångskostnad (utöver sluttäckningskostnaden) som uppkommer 

i direkt anslutning till att deponin stängs. 

 

- Den årliga kostnad som uppkommer för kontroll och lakvattenhantering under 

trettio år därefter. 
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Säkerhetsbeloppet ska i denna del uppgå till 77 125 000 kr inklusive mervärdeskatt 

för den första treårsperioden. 

 

Bolaget ska därefter senast den 15 november vart tredje år, med början det år 

tillståndsdomen tas i anspråk, inkomma till tillsynsmyndigheten med underlag för 

beräkning av säkerheten för nästkommande treårsperiod. 

 

I fråga om behandling och mellanlagring av farligt avfall ska bolaget för fullgöran-

det av de skyldigheter som gäller i fråga om avslutnings- och efterbehandlings-

åtgärder hos länsstyrelsen ställa säkerhet till ett belopp uppgående till 5 miljoner kr 

för varje påbörjat antal heltalsmultiplar av 10 000 ton obehandlat farligt avfall som 

förvaras på anläggningen. Om mängden obehandlat farligt avfall som förvaras på 

anläggningen under en tid av minst tre månader har understigit den nivå för vilken 

bolaget har lämnat säkerhet, får bolaget meddela detta till länsstyrelsen för 

reducering av säkerheten i motsvarande mån.  

 

Säkerhetsbeloppet i denna del ska uppgå till 6 250 000 kr inklusive mervärdeskatt.  

 

Säkerheten ska utgöras av pant eller borgen.  

 

Tillståndet får inte tas i anspråk förrän säkerhet ställts med sammanlagt 83 375 000 

kr.  

 

Prövotidsförfarande 

Miljödomstolen skjuter upp avgörandet av slutliga villkor för behandling och 

utsläpp av lakvatten och vatten från behandlings- och lagringsytor samt övrigt 

uppsamlat dag- och dränvatten. 

 

Bolaget ska under prövotiden i samråd med tillsynsmyndigheten utreda lakvattnets 

karaktär, lämpliga metoder för behandling av lakvattnet samt lämplig utsläppspunkt 

för det behandlade lakvattnet. Möjligheterna att minska kloridutlösningen genom 
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behandling av avfallet eller genom att särskilda försiktighetsmått vidtas vid 

deponering av askorna ska också utredas. Även möjligheterna att helt undvika 

bräddning ska utredas liksom möjligheterna att undvika ökad tillförsel till 

närområdet av närsalter och farliga ämnen med uppsamlat drän- och dagvatten.  

 

Bolaget ska kalla till samrådssammanträden minst två gånger per kalenderår. 

Resultaten av utredningen jämte förslag till slutliga villkor ska ges in till 

miljödomstolen före utgången av år 2014. Bolaget ska ge in en lägesrapport till 

tillsynsmyndigheten före utgången av år 2012. Envar av tillsynsmyndigheten och 

bolaget äger rätt att om underlaget i lägesrapporten bedöms tillräckligt väcka frågan 

om slutliga villkor i förtid hos miljödomstolen. 

 

Provisoriska föreskrifter 

Under prövotiden och till dess miljödomstolen bestämmer annat ska följande 

provisoriska föreskrifter gälla. 

 

P1. Lakvatten från respektive deponicell och deponietapp ska kunna avledas separat 

till lakvattenmagasinet eller annan lämplig anslutningspunkt i lakvattenbehandlings-

systemet. 

P2. Halterna av föroreningar i det behandlade lakvattnet får som riktvärden* uppgå 

till högst följande. 

Parameter µg/l 

(om ej annat anges) 

Kg/år 

BOD7 15 mg/l 1 000 

TOC 120 mg/l 8 000 

SÄ 60 mg/l 4 000 

As 8 0,6 

Pb 5 0,4 

Cd 0,4 0,03 

Cu 15 1 

Cr 20 1,4 

Hg 0,1 0,007 
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Ni 50 3,5 

Zn 80 6 

NH4-N 10 mg/l - 

Cl 900 mg/l - 

Ntot - 1 000 

Ptot - 15 

 

P3. Halterna av föroreningar i det vatten som överleds till lakvattenbehandlings-

systemet från behandlings- och mellanlagringsytor för organiskt förorenade massor 

samt impregnerat trä får som riktvärde* uppgå till högst följande: 

 

Totalt extraherbart, organiska ämnen  10 mg/l 

Opolära alifatiska ämnen  5 mg/l 

Aromatiska ämnen  1 mg/l 

 

P4. Flytande avfall i form av etanol får behandlas i lakvattenbehandlings-

anläggningen i syfte att förbättra reningen. Efter tillsynsmyndighetens godkännande 

får även andra typer av flytande avfall behandlas i anläggningen.  

 

Delegation 

Miljödomstolen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § 3 st. miljöbalken till 

tillsynsmyndigheten att meddela villkor i följande avseenden. 

 

a) Vilka avfallstyper som utöver vad som framgår av villkor 2 får deponeras. 

 

b) Åtgärder till skydd mot omgivningsstörning som föranleds av de redovisningar 

som bolaget ska ge in enligt villkor 3 och 5. 

 

c) Användning av restprodukter för konstruktionsändamål enligt villkor 8. 

 

d) Metoder för behandling av avfall och förorenade massor i enlighet med villkor 

14.  
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e) Åtgärder till skydd mot lukt, damning och nedskräpning enligt villkor 16. 

 

f) Åtgärder till skydd mot omgivningsstörning vid flisning av impregnerat trä.  

 

g) Åtgärder för avslutning och efterbehandling av behandlingsytor i samband med 

verksamhetens upphörande.  

 

h) Föreskrifter rörande kontroll av verksamheten. 

 

i) Storleken på säkerhetsbeloppet för nästkommande treårsperiod i enlighet med 

beräkningssättet som anges i domslutet samt godkännande av den av bolaget ställda 

säkerheten samt eventuell reducering av säkerheten i den del som avser 

mellanlagring av farligt avfall. 

 

j) Föreskriva vilka typer av flytande avfall som utöver vad som anges i den 

provisoriska föreskriften P4 får behandlas i lakvattenbehandlingsanläggningen. 

------------------------------------- 

*Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet för 

tillståndshavaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan innehållas. 
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YRKANDEN 

Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, har framställt följande  

 

1. Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, (bolaget)  har ansökt om tillstånd 

enligt miljöbalken att vid Löt avfallsanläggning inom fastigheterna Löt 1:7 och 2:1 i 

Vallentuna kommun årligen ta emot, behandla och mellanlagra 

– högst 45 000 ton farligt avfall och 

– högst 370 000 ton övrigt avfall, 

  

 varav årligen får deponeras 

– högst 200 000 ton inom deponi för icke-farligt avfall, 

– högst 80 000 ton inom deponi for inert avfall och 

– högst 30 000 ton inom deponi för farligt avfall 

 

Ovanstående omfattar inte förorenade massor, askor och andra förbränningsrester. 

 

2. Vidare har bolaget ansökt om tillstånd till att utöver vad som anges i punkt 1 

ovan årligen ta emot, behandla, mellanlagra och deponera farligt, icke farligt och 

inert avfall i form av 

– högst 165 000 ton förorenade massor (inklusive oljeslam) och 

– högst 50 000 ton askor och andra förbränningsrester. 

 

3. Bolaget har begärt undantag enligt 24 § förordningen (2001:512) om deponering 

av avfall från förordningens krav i följande avseenden 

 

a. den nya deponin för farligt avfall undantas från kravet på geologisk barriär under 

anslutningen till befintlig asbest- och askdeponi 

 

b. den befintliga askdeponin och den befintliga asbestdeponin undantas från kravet 

på geologisk barriär, bottentätning och dränerande materialskikt. 

 

13



   
NACKA TINGSRÄTT M 3092-08 
Miljödomstolen 

DELDOM 
  

 
 

4. Bolaget har ansökt om dispens enligt 15 a § förordningen (2001:512) om 

deponering av avfall från de gränsvärden som föreskrivs i Naturvårdsverkets 

föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning 

av avfall vid anläggningar för deponering av avfall samt har yrkat att 

Miljödomstolen medger deponering av aska från avfallsförbränning som medför en 

tre gånger högre utlakning av klorid än vad som anges i 34 § NFS 2004:10..    

 

5.  Bolaget har slutligen yrkat  

 

a) att tiden för igångsättande av verksamheten bestäms till sju år från det att domen 

vunnit laga kraft, 

 

b) att Miljödomstolen förordnar att tillståndet får tas i anspråk även om domen inte 

har vunnit laga kraft,  

  

c) att  den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) godkänns. 

 

Beträffande bolagets förslag till prövotidsförfaranden, provisoriska föreskrifter och 

villkor redovisas dessa nedan under rubriken ”BEMÖTANDE” 

 

TIDIGARE BESLUT 

Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade genom beslut 1992-10-27, KN 

155/92, SÖRAB tillstånd enligt då gällande miljöskyddslagen att uppföra och driva 

Löts avfallsanläggning för mottagande, sortering och behandling av högst 250 000 

ton avfall per år. I samband därmed föreskrevs ett prövotidsförfarande i fråga om 

utsläpp av lakvatten och utvinning av deponigas. Detta förlängdes genom beslut 

1998-11-11, KN 152/98. Miljödomstolen föreskrev därefter i dom 2001-06-29, mål 

nr M 98-99 och M 86-99, slutliga villkor för utsläpp av lakvatten och utvinning av 

deponigas. Sedermera lämnade miljödomstolen i dom 2007-01-30, mål nr 18749-

06, bolaget tillstånd att vid avfallsanläggningen i Löt mellanlagra 2 500 ton 

impregnerat trä per tillfälle och behandla 2 500 ton sådant avfall per år samt 

mellanlagra 10 000 ton elavfall per tillfälle.  
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ANSÖKAN 

Sökanden har fört sin talan i enlighet med ansökan, se domsbilaga 1, och vad nedan 

anförts under rubriken ”BEMÖTANDE”. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

Myndigheten för beredskap och samhällsskydd har avstått från att yttra sig. 

 
Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket har anfört att vare sig mottagningskriterierna för deponering av 

inert avfall eller generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) är 

utformade för att tillämpas på tillförsel av föroreningar via användning av 

restprodukter som konstruktionsmaterial. De generella riktvärdena har tagits fram 

på Naturvårdsverkets initiativ för att bedöma risker för existerande förorenade 

områden. Riktvärdena ger vägledning om när halterna av föroreningar är så höga att 

det kan vara aktuellt med en sanering av området. Användning av generella 

riktvärden för MKM vid sluttäckning av en deponi innebär att föroreningar tillförs 

till en nivå som ligger på gränsen till att en kostsam efterbehandling är motiverad. 

Även föroreningsnivåer enligt MKM innebär sådana hälso- och miljörisker att 

markanvändningen måste begränsas. Mottagningskriterierna för inert avfall är 

framtagna för att skydda grundvatten vid deponering. Mottagningskriterierna är inte 

framtagna för att skydda människor vid direkt exponering av avfallet eller för att 

kunna säkerställa en kvalitet för markmiljön eller närliggande ytvatten. 

 

Naturvårdsverket anser inte att den typiska markanvändningen vid avslutade 

deponier i allmänhet motsvarar det scenario som ligger till grund för framtagandet 

av riktvärden för MKM. Det är möjligt, och det sker också idag, att avslutade 

deponier används som rekreationsområden där människor exponeras på ett sätt som 

avviker från scenariot som definieras som MKM. Vid MKM antas exempelvis ett 

begränsat intag av jord eftersom det förutsätts att barn som vistas på dessa områden 

är äldre. Vid MKM förutsätts också att vistelsetiden för människor begränsas och 

man räknar även med att människor inte äter bär och växter från området. Detta 
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medför ett stort ansvar för verksamhetsutövaren till deponin och det är tveksamt om 

exponeringsscenariot för MKM kan upprätthållas utan att verksamhetsutövaren tar 

på sig ett mycket långsiktigt ansvar för deponiområdet. I praktiken är det troligt att 

deponin måste vara försedd med stängsel som förhindrar tillträde lång tid efter det 

att deponin är avslutad. Eftersom flertalet föroreningar inte bryts ned kommer 

riskerna att vara bestående för området under mycket lång tid. Det krävs därmed att 

kunskaperna om områdets föroreningsbelastning bevaras och att det bedrivs tillsyn 

under en lång tid framöver så att restriktionerna inte åsidosätts. 

 

Förutom när det gäller exponeringsvärden så anser Naturvårdsverket att det är 

felaktigt att hänvisa till generella riktvärden för förorenad mark även av andra skäl 

vid användning av avfall för anläggningsändamål. En av orsakerna till detta är att 

det inte föreligger någon storskalig värdering av ämnenas miljöpåverkan i MKM-

kriterierna. I modellen som ligger till grund för de generella riktvärdena görs 

exempelvis inte någon skillnad på om ett ämne är persistent eller bioackumu-

lerande. Denna bedömning är helt naturlig eftersom modellen endast är avsedd att 

användas för att bedöma befintliga förorenade områden. Detta resulterar dock i en 

risk för att MKM-värdena inte med säkerhet visar på de egentliga miljö- och 

hälsoriskerna med att använda massorna. 

 

Bolaget framför att en viktig fördel med att använda generella riktvärden för MKM 

är att dessa täcker många parametrar för vilka det annars skulle vara både kostsamt 

och tidskrävande att utföra en särskild riskbedömning. Bolaget uppger samtidigt att 

de kommer att utreda frågan vidare och att det finns vissa indikationer på att det 

med hänsyn till skyddet av vattenrecipienten kan finnas skäl att, särskilt ifråga om 

vissa metaller, föreskriva strängare krav vid Löt än vid andra anläggningar. 

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram kriterier för återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten i syfte att öka andelen avfall som återvinns utan risk för 

skadliga miljö- och hälsoeffekter. De kriterier för återvinning av avfall som 

utvecklas kommer att ta större hänsyn till möjligheterna till användning av avfall för 

anläggningsändamål än vad riktvärden för förorenad mark gör. Vilka tillämpnings-

områden som omfattas av kriterierna är inte avgjort, men återvinning av avfall för 
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sluttäckning av deponier kan komma att omfattas och ingår också i verkets remiss-

utgåva av en handbok för detta arbetsområde. 

 

Inom ramen för verkets arbete med kriterier för användning av avfall för 

anläggningsändamål har verket låtit ta fram underlagsmaterial om vägledande 

nivåer för denna typ av verksamhet. Materialet bygger på ett mer utvecklat underlag 

och utgår från de specifika förutsättningar som föreligger dels vid användning av 

avfall ovanför tätskiktet i en deponi och dels vid en allmän användning av avfall för 

anläggningsändamål. Härmed bedöms inte enbart långtidsutlakning utan även 

aspekter och effektkriterier som berör hälsa och markmiljön ingår. Syftet är att ge 

en vägledning om vilka nivåer som ger ett skydd för människors hälsa och miljön 

utifrån dels en allmän användning av avfall för anläggningsändamål och dels vid en 

typisk lokalisering av en deponi. De vägledande nivåer som framtagits medför 

fortfarande en viss risk men de har utvecklats just utifrån användning av avfall för 

sluttäckning av deponier i motsats till generella riktvärden för förorenad mark. 

  

Vid en platsspecifik bedömning kan reella förutsättningar beaktas för den aktuella 

deponin och en värdering kan göras av hur dessa skiljer sig från de antaganden som 

ligger till grund för de nivåer som utvecklats i underlaget till remissutgåvan av 

handboken med vägledande kriterier. Exempel på sådana faktorer kan vara 

avvikande förhållanden som avser den aktuella recipienten. Valet av dränerings-

material samt ett eventuellt omhändertagande av dräneringsvatten från sluttäck-

ningen är också faktorer som kan medtas i bedömningen. 

 

I det underlagsmaterial som Naturvårdsverket låtit ta fram för beräkning av 

vägledande nivåer presenteras samtliga utförda avvägningar och antaganden. 

Underlaget återfinns på Naturvårdsverkets webbplats och utgörs av två rapporter 

benämnda "Underlag till kriterier för återvinning av avfall i anläggningsändamål" 

samt "Underlag för kriterier för organiska ämnen vid återvinning av avfall i 

anläggningsarbete". Underlaget ger även vägledning för bolagets bedömning av 

eventuella ytterligare föroreningar som avfallet kan innehålla. Rapporterna kan 

underlätta bolagets bedömning och resultera i en mer kvalitetssäkrad reglering 
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jämfört med en användning av generella riktvärden för områden som redan är 

förorenade. 

 

Övrig användning av avfall för anläggningsändamål inom anläggningen bör också 

bedömas platsspecifikt. Bolaget bör därför närmare redogöra för på vilka platser, 

med vilket material och hur man planerar att använda avfall för anläggnings-

ändamål i övrigt inom verksamheten. 

 

Naturvårdsverket anser att en rimlighetsavvägning enligt 2 kap 7 § miljöbalken inte 

enbart bör avse kostnaden för att använda jungfruliga massor jämfört med 

kostnaden för att använda massor som motsvarar generella riktvärden för MKM. 

Verket anser att det finns avfallsmassor som kan användas till sluttäckning som 

innehåller lägre föroreningshalter än riktvärden som motsvarar MKM och att det är 

dessa som är intressanta att bedöma vid en rimlighetsavvägning. Ur resurssynpunkt 

kan det vara fördelaktigt att använda massor för sluttäckning som har något lägre 

kvalitet och som har högre halter av föroreningar än jungfruliga massor. Halter som 

motsvarar riktvärden för MKM medför att deponiområdet behöver omfattas av 

omfattande restriktioner för att inte utgöra en risk för människors hälsa och miljön 

och detta måste också värderas. Naturvårdsverket anser inte att sådana restriktioner 

är en rimlig konsekvens av en sluttäckning av en deponi. 

 

Bolaget bör utveckla sin redovisning av hur man uppfyller de krav som är 

tillämpliga enligt 19-23 §§ deponeringsförordningen vid deponins anslutning till 

bergvägg. I bolagets tekniska beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning 

redovisas att en bottenkonstruktion "förs upp längs bergväggen". En risk som då bör 

utredas är i vilken omfattning dräneringsvatten kan komma i kontakt med luft och 

huruvida detta kan resultera i fällningar som påverkar dräneringens långsiktiga 

funktion. En annan frågeställning som bör utredas är den långsiktiga beständigheten 

av skydd/barriär i sidled vid deponins kontakt med bergvägg. 
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Bolagets yrkande om villkor avseende kriterierna rörande restprodukter utanför 

sluttäckningens tätskikt är olämpligt. Frågan bör istället delegeras till tillsyns-

myndigheten.  

 

Fiskeriverket 

Det är främst vid hantering och utsläpp av lakvatten som det allmänna fiskeintresset 

kan komma att påverkas av aktuellt företag. Effekterna för det allmänna 

fiskeintresset är svåra att undersöka direkt eftersom den primära recipienten är en 

mindre bäck som tidvis torkar ut och den sekundära recipienten är en grund sjö, 

Jälnan. Dessutom är sjön till stor del igenväxt vilket skulle försvåra eventuella 

provfisken. Uppgifter finns dock enligt ovan att det förekommer vitfisk samt att 

gäddor leker i de grunda vattnen. För att minimera eventuell påverkan på 

förekommande fiskarter är det därför viktigt att utsläppsnivåerna hålls låga och att 

provtagningar fortsätter för att kontrollera lakvattnets föroreningshalt. 

Fiskeriverket anser att det bör vara aktuellt att i villkoren ange begränsningsvärden 

istället för rikt- och gränsvärden. Av villkoren bör därmed även bestämmelser om 

tillsyn, besiktning och kontroll så som utsläppskontroll med angivande av 

mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod framgå. Fiskeriverket har inget att 

erinra om gränserna för föreslagna begränsningsvärden som ska gälla under 

prövotiden utan hänvisar till tillsynsmyndigheten i detta avseende. 

  

I föreslagna villkor enligt ansökan vill sökanden ta bort en del parametrar från 

nuvarande villkorsbestämmelser. Fiskeriverket anser att detta skulle vara ett steg 

tillbaka ur recipientsynpunkt och förordar därför att utgångspunkten bör vara att de 

parametrar som fastställdes i dom 2001 även bör finnas med i de provisoriska 

föreskrifter som ska gälla under prövotiden. I den tidigare domen har man tagit 

ställning till vilka utsläpp som är acceptabla till recipienten. Det som har förändrats 

i och med nuvarande ansökan är att sökanden avser utöka sin verksamhet, vilket 

inte är någon grund till att ta bort parametrar från utsläppsvillkoren. Fiskeriverket 

anser därför att TOC, suspenderat material, järn, mangan och konduktivitet även 

fortsättningsvis ska villkorsregleras. 
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Fiskeriverket anser att en prövotid på 5 år är lång för att utreda utsläppen från en 

eventuellt utökad verksamhet. Fiskeriverket förordar en prövotid på 3 år och 

påpekar att det finns möjlighet att söka förlängd prövotid om så skulle behövas. 

I ansökan föreslaga villkor beträffande säkerhet skriver sökanden att det för de 

årliga kostnader som uppkommer för kontroll och lakvattenhantering efter en 

stängning av deponin ska gälla för 30 år. Fiskeriverket anser att det inte går att 

säkerställa hur länge en lakvattenhantering måste fortgå efter att deponin stängts 

och förordar därför att man i villkoret om säkerhet snarare ska ha säkerhet så länge 

som anläggningen ger upphov till förorenat lakvatten. 

  

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen anser att det i domen ska fastställas hur stora mängder totalt av farligt 

avfall och annat avfall som får hanteras på anläggningen. Till domen bör det även 

biläggas en förteckning med de avfallsslag (med avfallskoder) som får hanteras på 

anläggningen.  

 

Bolagets förslag på bemyndigande a) ger möjlighet till för stora förändringar av 

verksamheten. Länsstyrelsen anser att bemyndigandet endast bör omfatta 

avfallsslag (avfallskoder) som ändras, t.ex. omklassning av avfall till farligt avfall 

och vice versa. 

 

Provisoriska föreskrifter och villkor för vattenreningen med tillhörande utsläpp 

behöver inte ställas på prövotid återigen. Anläggningen har redan slutliga villkor 

som kan användas i det kommande tillståndet. Om verksamheten utökas så krävs att 

SÖRAB installerar ytterligare reningsutrustning som möjliggör att utsläppet 

av miljöstörande ämnen inte ökar. Länsstyrelsen anser att de befintliga villkoren ska 

gälla för verksamheten. 

  

Förutom lakningsegenskaperna måste material/avfall som ingår i sluttäckningen 

vara beständigt över tiden samt uppfylla de krav som ställs på ett konventionellt 

material.  
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Alla ytor där man hanterar farligt avfall bör vara täta och beständiga osv.  

 

Lukt och damning ska bekämpas med alla tillbuds stående medel och 

inte bara täckas över med en duk. 

 

Länsstyrelsen yrkar att SÖRAB ställer en säkerhet för mellanlagring av farligt 

avfall samt deponering av avfall. Säkerheten för kontroll och lakvattenhantering ska 

inte vara tidsbestämd till 30 år då säkerheten krävs så länge anläggningen lagrar 

farligt avfall samt producerar lakvatten och utsläpp till luft. Säkerhetsbeloppet ska 

inkludera mervärdeskatt. 

 

Det senaste året har anläggningen haft problem med ett ökat läckage av klorider till 

närområdet vilket troligtvis härstammar från askorna som hanteras vid 

anläggningen. Bland annat därför yrkar Länsstyrelsen att villkoren som ska 

tillgodose att de farliga avfallet tillika kloridhaltiga avfallet inte ska vara exponerat 

för nederbörd. 

 

I de delar som det förekommer artesiskt grundvatten kan inte lakvatten infiltrera i 

naturliga marklager och där nedbryta eller lägga fast farliga ämnen i enlighet med 

kravet på en s.k. geologisk barriär. Länsstyrelsen uppfattar ansökan som att SÖRAB 

inte söker avsteg enligt deponiförordningen för dessa delar i anslutningar mot berg 

eller annan naturlig mark eller markområden. 

 

Länsstyrelsen anser att SÖRAB bör redovisa hur olika behandlings-och renings-

tekniker överensstämmer med BREF- dokumentet. 

 

Dispens enligt 15 a § förordningen (2001:51.2) om deponering av avfall  

I första hand yrkar Länsstyrelsen att frågan om dispens inte tas upp i denna 

prövning. Detta mot bakgrund av att en dispens bör gälla för ett väl definierat avfall 

(kännedom om uppkomst och egenskaper) under en begränsad tid. Ny 

behandlingsteknik innan deponering kan även medföra att dispens blir onödig. Det 

är även olämpligt i detta fall att tillåta deponering av avfall som kan leda till utlak-
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ning av stora mängder klorid med tanke på den känsliga recipienten (sötvatten). Om 

Miljödomstolen ändå väljer att ta upp dispensansökan i denna prövning anser 

Länsstyrelsen att det bör specificeras avfallsslag, uppkomstanläggning, mängd och 

dispenstid. 

 

Behandling av flytande avfall 

Länsstyrelsen har dåliga erfarenheter från andra anläggningar som har använt 

alkoholer. Då har det rört sig om glykolavfall och det har lett till omfattande 

luktproblem. Länsstyrelsen anser att lakvattenanläggningen bara ska användas för 

rening av lakvatten. Eventuella tillsatser av avfall ska endast ske i syfte att förbättra 

reningen. Länsstyrelsen föreslår därför följande slutliga villkor: 

 

"Flytande avfall i form av etanol får användas i lakvattenbehandlingsanläggningen i 

syfte att förbättra reningen. Efter tillsynsmyndighetens godkännande får även andra 

typer av flytande avfall användas i anläggningen." Ett sådant godkännande kan bara 

ske om det kan visas att tillsatsen inte stör lakvattenreningen och ger en förbättrad 

rening. 

 

Övriga villkorsförslag 

Allmänt 

1. Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger upphov till högre 

ekvivalent ljudnivå som begränsningsvärde utomhus vid närmaste bostäder än 

50 dBA dagtid kl. 07.00-18.00 

45 dBA kvällstid kl. 18.00-22.00 

40 dBA nattetid kl. 22.00-07.00 

Om hörbara toner eller impulsartat ljud förekommer ska begränsningsvärdena för de 

ekvivalenta nivåerna sänkas med 5 dBA-enheter. 

Angivna begränsningsvärden ska kontrolleras genom närfältsmätningar och be-

räkningar. Resultaten av närfältsmätningar och beräkningar ska verifieras med 

frifältsmätningar. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten 

som kan medföra ökade bullernivåer, dock minst en gång vart tredje år.  
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2. Senast 6 månader innan verksamheter avslutas ska en anmälan med förslag 

till åtgärder för återställning av platsen lämnas till tillsynsmyndigheten. 

3. Avledning av insamlat drän- och dagvatten till närområdet får inte ge upphov till 

ökad tillförsel av näringsämnen eller farliga ämnen i närområdet. 

4. Bräddning av lak- och processvatten får inte ske. 

5. Sökanden ska till tillsynsmyndigheten inom 3 månader inge egenkontrollprogram 

för verksamheten. I kontrollprogrammet ska anges mätmetod, mätfrekvens och 

utvärderingsmetod för utsläpp till luft och vatten. 

6. Farligt avfall ska mellantäckas med gummiduk eller annat tätt material när 

arbeten inte pågår. 

7. Område där arbete pågår ska vara inhägnat och förses med varningsskyltar för 

att hindra fritt tillträde. SÖRAB ska ha ett system för kontroll för att upptäcka och 

förhindra illegal dumpning inom anläggningen. (Har frånfallits vid 

huvudförhandlingen). 

8. Avfall får inte förbrännas inom anläggningen. 

9. Lagring av farligt avfall ska ske inom invallade ytor som är täta och beständiga 

mot de avfall som lagras, eller lagras i transportgodkända emballage på tät yta. 

Ämnen som kan reagera med varandra ska lagras åtskilda. Det farliga avfallet ska 

vara skyddat från nederbörd och vara väl märkta. 

10. Kemikalier och restprodukter ska hanteras och förvaras så att spill eller läckage 

inte kan nå dag-, yt- eller grundvattnet. 

11. Avskiljda sediment och olja från behandlingsanläggningar ska omhändertas vid 

godkänd behandlingsanläggning. (Har frånfallits vid huvudförhandlingen). 

12. Vid haveri eller omfattande driftstörning i process- eller reningsutrustning, 

som är av betydelse för utsläppshalter, ska processen avbrytas till dess att 

reningsutrustningen åter är i funktion. (Har frånfallits vid huvudförhandlingen). 

13. Samtliga operativa cisterner ska ha fungerande larm- och nivåmätningssystem 

så att överspolning, läckage, haveri och dylikt förhindras. 

14. Elektriskt och elektroniskt avfall ska förvaras nederbördsskyddat på tät 

hårdgjord yta. Hanteringen ska ske på sådant sätt att förbehandlingen av 

avfallet inte försvåras. 
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15. Alla förorenade massor ska kontrolleras genom okulärbesiktning före och 

efter lossning vid anläggningen. De förorenade massorna ska vara analyserade före 

behandling. Analys av massorna ska ske efter behandling. 

16. Vid behandling av förorenade massor ska behandling ske i sluten anläggning 

med rening av utgående luft. Utgående luft ska renas från luktstörande emissioner, 

brandfarliga och frätande gasformiga ämnen. Utsläppen av flyktiga organiska 

ämnen får som begränsningsvärde uppgå till högst 0,9 ton VOC per år per 5 000 ton 

behandlade massor. 

17. Frånluft från blandare och transportband m m för blandningen vid stabilisering 

och solidifiering ska samlas upp och renas. 

18. Innan någon av de nya behandlingsmetoderna som beskrivs i ansökan påbörjas 

ska de anmälas till tillsynsmyndigheten. I anmälan ska SÖRAB beskriva 

försiktighetsmåtten för omgivningen. 

19. Transportfordon som använts inom områden där farligt avfall behandlas får inte 

lämna avfallsanläggningen utan föregående rengöring av däck. 

20. Gas från deponier och reaktorer ska effektivt insamlas och avledas för 

behandling genom nyttjande alternativt förbränning. Effektiviteten av insamlings-

systemet och hur mycket gas som behandlats ska årligen kommenteras i 

miljörapporten.  

21. Uppsamlingssystemet för lakvatten ska vara utformat så att det medger 

separat uppsamling från respektive celler. 

22. Tillförda massor ska placeras på ett sådant sätt att området får ett från 

estetisk synpunkt så tilltalande utseende som möjligt. Deponerat avfall ska 

täckas på lämpligt sätt så att den öppna sårytan hålls så liten som möjligt. 

23. SÖRAB ska reservera en tillräckligt stor yta för framtida sidobarriär i 

grundvattnets strömningsriktning. Inom detta område får inte åtgärder vidtas som 

förhindrar möjligheterna att i framtiden anlägga en barriär inom området. 

24. Senast sex månader innan respektive deletapp anläggs ska SÖRAB till 

tillsynsmyndigheten redovisa en detaljerad beskrivning av bottenkonstruktionens 

utformning (geologisk barriär, bottentätning, dränering och lakvattenuppsamling), 

vattenavledande åtgärder samt en deponeringsplan. SÖRAB ska innan respektive 

deletapp anläggs till tillsynsmyndigheten redovisa en plan för kvalitetssäkring av 
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bottenkonstruktionen. Kvalitetssäkringsplanen ska innehålla uppgifter om 

bottenkonstruktionens utformning, konstruktionsmaterial och utförande. Planen ska 

också innehålla uppgifter om när och hur de återkommande besiktningarna som ska 

genomföras under arbetets gång samt när slutbesiktningen avses ske. I planen ska 

anges den oberoende kontrollant som SÖRAB har utsett att genomföra 

besiktningarna. 

25. Senast sex månader innan respektive deletapp avslutas ska SÖRAB till 

tillsynsmyndigheten redovisa hur sluttäckningen kommer att genomföras. 

Redovisningen ska innehålla uppgifter om sluttäckningens utformning, 

konstruktionsmaterial samt en tidplan för arbetet. SÖRAB ska, innan respektive 

deletapp sluttäcks, till tillsynsmyndigheten redovisa en plan för kvalitetssäkring av 

sluttäckningen. Kvalitetssäkringsplanen ska innehålla uppgifter om sluttäckningens 

utformning, konstruktionsmaterial och utförande. Planen ska också innehålla 

uppgifter om när och hur de återkommande besiktningarna som ska genomföras 

under arbetets gång samt när slutbesiktningen avses ske. I planen ska anges den 

oberoende kontrollant som SÖRAB har utsett att genomföra besiktningarna. 

 

Reglering av verksamhetens omfattning 

Länsstyrelsen motsätter sig att verksamhetens omfattning regleras i villkor på sätt 

som bolaget föreslår i villkor 8, 13 och 15. Verksamhetens omfattning bör istället 

framgå av tillståndsstycket i domens inledning. 

 

Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun 

Bygg- och miljönämnden tillstyrker ansökan. Bolaget har sedan 1995 drivit en 

avfallsanläggning vid Löt i Vallentuna kommun. Recipienten för det uppsamlade 

lakvattnet från anläggningen ligger till stora delar i Norrtälje kommun. Det har 

under perioden 1995-2009 inte framkommit något som pekar på att recipienten 

påverkats negativt av verksamheten. En utökad verksamhet kommer att medföra att 

volymen av lakvatten ökar. Av utredningsmaterialet till tillståndsansökan har det 

framkommit att nuvarande uppsamlings och reningssystem för lakvatten ska vara 

dimensionerat för att klara den ökade belastningen.  
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Myndighetsnämnden för teknik och miljö i Vallentuna kommun 

Myndighetsnämnden för teknik och miljö har inget att erinra mot att tillstånd ges till 

befintlig och eventuellt utökad verksamhet med befintlig lokalisering under 

förutsättning att nedanstående beaktas. 

 

1. Krav ställs på effektiva skyddsåtgärder mot lukt, damning, nedskräpning, 

bekämpning av skadedjur och förekomst av måsfågel för att minska störningar för 

närboende. 

2. Buller från driften av anläggningen ska uppfylla kraven i Naturvårdsverkets 

allmänna råd om externt industribuller. 

3. Utsläppsvillkoret för klorid liksom övriga befintliga parametrar bör behållas 

oförändrade. Övriga utsläppsvillkor som ska gälla under föreslagen prövotid ska 

omfatta de villkor som finns i gällande beslut och halterna bör inte tillåtas öka. 

Riktvärde för högsta halt av föroreningar i det behandlade lakvattnet behöver 

kompletteras med parametrarna totalt extraherbara organiska ämnen, opolära 

alifatiska ämnen samt aromatiska ämnen. 

4. Villkor för användning av restprodukter för konstruktionsändamål ex. utanför 

sluttäckningens tätskikt ska fastställas likt platsspecifika gränsvärden utifrån en av 

tillsynsmyndighetens godkänd miljöriskbedömning. 

5. Krav på ekonomisk säkerhet för återställningsåtgärder ställs som omfattar inte 

bara sluttäckning av deponiceller utan även efterbehandling av reningsanläggningen 

med dammar och överstrilningsytan, samt behandlings- och lagringsytor i övrigt. 

6. I övrigt hänvisas till förvaltningens synpunkter som redovisas nedan. 

 

SÖRAB:s avfallsanläggning Löt är en för regionen viktig verksamhet med stort 

allmänt intresse. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det inte går att ta 

ställning till om ansökt utökning av verksamheten kan tillåtas med den föreslagna 

befintliga reningstekniken med det underlag som ansökan med bilagor utgör. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen inriktar sitt yttrande på de frågor förvaltningen 

anser har mest betydelse ur ett lokalt perspektiv. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

bedömer att störningarna till närboende hittills har hanterats på ett godtagbart sätt 

och har f.n. inga ytterligare synpunkter på detta. 

26



   
NACKA TINGSRÄTT M 3092-08 
Miljödomstolen 

DELDOM 
  

 
 

 

Riktvärden för behandlat lakvatten behöver korreleras till modern rättspraxis för 

andra avfallsanläggningar med utsläpp till små sötvattenrecipienter och 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet för sjöar och vattendrag 

(NV rapport 4913). Bolaget konstaterar i sina egna kommentarer om Fiskeriverkets 

krav på villkorsutformning att det är svårt att förutse vilken föroreningsbelastning 

som kommer att uppstå till följd av utökningen av verksamheten eller hur 

reningsanläggningen kommer att fungera vid en ökad belastning. Bolaget har därför 

föreslagit prövotidsföreskrifter med förenklade villkor beträffande förorenings-

innehåll i lakvatten jämfört med gällande villkor. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

förstår svårigheten i att förutspå mer exakt karaktären från delflöden av lakvatten 

från ännu ej påbörjad verksamhet. Förvaltningen anser dock att bolaget med 

utgångspunkt ifrån sina egna miljöriskbedömningar från anläggningen 2002 och 

2007, erfarenheter från andra egna och andras anläggningar borde kunna presentera 

en ansökan med förslag på mer långtgående rening än den befintliga och med 

angivande av de reningsresultat som kan förväntas, motiv till varför viss teknik 

väljs samt ekonomiska konsekvenser av olika alternativ.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att i ansökan föreslagen reningsteknik 

utgör bästa tillgängliga teknik (BAT). Ansökan innehåller inte heller någon sådan 

alternativ teknisk lösning för behandling av förorenade vatten resp. lakvattenanlägg-

ning. Verksamhetsutövaren beskriver att anläggningen för rening av lakvattnet 

främst är utformad för att reducera kväve och organiskt material. De beräkningar 

som gjorts anser man visar att anläggningen ska klara att ta hand om lakvattnet från 

en fullt utbyggd deponi med tillhörande delverkamheter (exempelvis utökat 

omhändertagande av farligt avfall från 4 500 till 45 000 ton per år samt ökning av 

omhändertagandet av aska och slagg till 50 000 ton per år).  Samhällsbyggnads-

förvaltningen ifrågasätter om detta är tillräckligt styrkt och oroas av successivt 

ökande kloridhalt till följd av hantering av flygaska som påbörjats 2004 samt 

slagghantering 2001-2002. Bolaget vill kraftigt höja riktvärdet från 150 mg/l till 

1800 mg/l för att kunna tillgodose framtida krav på mottagande av aska och slagg 

från förbränningsanläggningar. I rapporten Varia 564, Hälso- och miljörisker vid 
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deponering av avfall som lakar höga halter av klorid och sulfat från SIG (2006) 

utpekas flygaskor, rökgasreningsprodukter och andra ospecificerade askor som 

avfallstyper där halten av klorid respektive sulfat är kritisk för att få deponeras på 

en deponi för farligt avfall enligt NFS 2004:10. I ansökan finns inga förslag på 

riktvärden för sulfat (SO4
2) eller beskrivning av om detta är ett problem vid den 

ansökta inriktningen på verksamhet. Sulfat och klorider är inte giftiga i sig men kan 

indirekt ge problem med ökad risk för utlakning av metaller.  

  

Den ökande halten klorid riskerar enligt kommunens bedömning att bli hämmande 

för både kvävereningen i luftningsdammarna och växternas upptag av närsalter i 

överstrilningsytan p.g.a. minskad tillväxt. Överstrilningsytans område har ingen 

bottentätning eller vertikal geologisk barriär utan består av naturligt bevuxen 

skogsmark av morän. Det finns därför inget särskilt skydd för att höga kloridhalter 

inte ska riskera att påverka grundvattnet. Växtlighet och akvatiska miljön är i 

varierande grad känslig för förhöjda salthalter, men problem som konstaterats i 

samband med bevattning med salthaltigt vatten kan ex. bestå av skador på blad och 

barr, försvårad groning av frö samt minskad tillväxt och fotosyntes. Hög 

kloridkoncentration har visat sig minska adsorptionen av kadmiumjoner i jorden. 

Vissa studier indikerar att klorider kan bilda klororganiska föreningar i vissa fall 

samt påverka utlakningen av metaller. Detta skulle på sikt eventuellt kunna riskera 

reningseffekten med överstrilningsytan. En rekonditionering av överstrilningsytan 

är som bolaget beskriver rent teoretiskt möjlig, men knappast praktiskt genomförbar 

utan att reningsförmågan i detta steg mer eller mindre helt uteblir under ett antal år 

innan ny vegetation har etablerats på platsen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att överstrilningsytan ska ses som ett sista 

polersteg i interna anläggningen för rening av lakvatten. Såväl nya som befintliga 

vattenströmmar inom anläggningen bör karaktäriseras och vid behov förses med 

passande kompletterande rening innan de späds ut med andra typer av vatten vid 

uppsamlingsdamm L1 för det samlade lakvattnet resp. efterföljande luftningsdamm 

L2. 
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Lakvatten från deponier ska undersökas och karakteriseras enligt 42 § mottagnings-

kriterierna i NFS 2004:10. Karakteriseringen bör förutom att belysa risken för 

syrebrist i recipienten och eventuell akut eller kronisk påverkan på människor och 

miljön, även belysa risken för att dricksvattenstatus i grundvatten och ytvattenstatus 

i sjöar och vattendrag påverkas. Förvaltningen anser att ansökan inte redovisar om 

det förekommer hormonstörande, cancerframkallande, mutagena eller 

reproduktionstoxiska (CRM-ämnen) eller andra persistenta och bioackumulerande 

ämnen i halter som utgör skäl för återkommande provtagning eller separat utökad 

reningsteknik. Bedömning av om påträffade föroreningar ska antas vara potentiellt 

bioackumulerbara, svårnedbrytbara eller toxiska bör delvis kunna göras utifrån 

ämnenas kemiska struktur och uppbyggnad. 

 

Att använda restprodukter är ett bra sätt att spara på jungfrulig råvara men bör ske 

med viss restriktivitet. Kriterier för MKM är framtagna för att bedöma riskerna vid 

befintliga förorenade områden och egentligen inte avsedda att tillämpas på tillförsel 

av föroreningar genom användning av restprodukter som konstruktionsmaterial. 

  

Naturvårdsverket har i andra tillståndsprövningar hävdat den generella stånd-

punkten att en bedömning av lämpligheten för att återanvända restprodukter för 

konstruktionsändamål bör göras specifikt för varje användningsområde. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen stöder Naturvårdsverkets uppfattning att villkor om 

användning av restprodukter för anläggningsändamål bör utgå ifrån principen om 

platsspecifik bedömning. 

 

Anni Phragmén och Annika Fredriksson 

Vi är ett flertal familjer som är grannar till avfallsanläggningen, och vi är mycket 

oroliga för en utökning. Tidigare problem (lukt, bränder) har SÖRAB helt ignorerat. 

Hur påverkas grundvattnet i trakten, då vi samtliga boende har "egna brunnar", och 

dessa ligger lägre än anläggningen? Kan SÖRAB garantera vattenkvaliteten i våra 

brunnar? Vi anser att geologisk barriär måste krävas. Varje år brinner det ett flertal 

gånger på anläggningen. Enligt ansökan brinner det ej i flisat impregnerat trä, detta 

är nog en sanning med modifikation, då de ej ens ringer brandkåren alla gånger det 
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brinner, utan försöker att släcka själva. Vad innehåller den tjocka, svarta röken? 

Någon information om bränderna per telefon får vi aldrig. 

Vi är tvungna att hålla oss inne när det brinner, då röken är kraftigt irriterande. 

Vi drabbas i nuläget redan av konstig frän lukt från anläggningen. SÖRAB är 

informerade om detta problem sedan tidigare, denna lukt gör att vi boende ej hänger 

ut tvätt samt håller fönstren stängda hela året. Under sommarhalvåret kan man ej 

ens sitta ute vissa dagar. SÖRAB har lovat att förbättra lukten, detta har ej hänt. 

En utökning medför ökade transporter på våra redan hårt trafikerade vägar. Hur 

drabbar det våra skolbarn som går utmed vägarna till skolbussen? Vi är starkt emot 

en utökning på anläggningen, då vi redan har problem enligt ovanstående. Vi förstår 

att man måste ta emot hushållssopor och dylikt, men vi kan ej acceptera en utökning 

av farligt avfall. 

 
Per Andersson och Leif Johansson 

Avfallshanteringen i Löt sprider idag en kraftig odör som är mycket besvärande för 

boende i närområdet. Det är även så att avfallsanläggningen har dragit till sig en 

mängd kråkfåglar som har för vana att förstöra ensilagebalar i jordbrukscentrat runt 

om Söderhall, ett område av ca 10 km. Odören/lukten från avfallsanläggningen kan 

vid viss väderlek vara spridd 3-6 km från anläggningen. Det kan jämföras med 

smogg och är mycket besvärande. Lukten är mycket tung och är av sötsur karaktär, 

troligen ej nyttig. En provtagning på plats av luft samt vattentäkter i området under 

längre tid vore önskvärd. Dessa besvär blir ej bättre av att anläggningen byggs ut i 

föreslagen nivå, problemet kommer förmodligen att förvärras. 

 

Mikael Karlsson påpekar att lukten från anläggningen är mycket störande, att de 

närboende oroar sig för vattenkvaliteten i borrade brunnar, att Jälnan håller på att 

växa igen och att anläggningen medför att det är svårt att få bygglov i området. 

 

BEMÖTANDE 

SÖRAB 

Tillåtlighet 

Bolaget uppfattar att samtliga remissmyndigheter tillstyrker bolagets ansökan. 
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Anni Phragmén m.fl. och Per Andersson avstyrker ansökan. Bolaget uppfattar att de 

skäl som åberopas härför är eventuell risk för påverkan på borrade brunnar, 

brandrisk, lukt och transporter. 

 

När det gäller påverkan på grundvatten från befintlig och tillkommande verksamhet 

hänvisar bolaget till avsnitt 9 i MKB:n och avsnitt 2.3 i bolagets komplettering av 

den 9 januari 2009. Där framgår sammanfattningsvis att allt yt- och grundvatten 

passerar det smala pass som utgör mynningen av den stora dalgången mot norr, 

vilket innebär att bolaget har god kontroll på verksamhetens påverkan på grund-

vattnet. Vidare anges i MKB:n att bolaget kontinuerligt analyserar grundvattnet och 

jämför analysresultaten mot resultat från referensprover som togs innan Löt 

avfallsanläggning togs i drift. Samtliga analyserade halter är dessutom väsentligt 

lägre än gällande dricksvattenkriterier (Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 

2001:30) om dricksvatten). Bolaget har inte anledning befara att påverkan på 

grundvattnet kommer att ändras när verksamheten utökas. Om en ändrad påverkan 

ändå skulle uppstå är emellertid geologin, hydrologin och hydrogeologin vid Löt så 

väl definierad att möjligheterna till kontroll och väldimensionerade skyddsåtgärder 

är mycket goda. Det var, vilket anges i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), ett 

av huvudskälen till att verksamheten ursprungligen lokaliserades vid Löt 1995. 

 

I fråga om risken för brand ska framhållas att ansökt alternativ inte skiljer sig från 

nollalternativet. Brandrisken kommer alltså inte att påverkas till följd av de nu 

ansökta ändringarna. Generellt har risken för deponibränder vid Löt minskat under 

de senaste åren, bl.a. till följd av förbudet mot att deponera brännbart avfall. Risken 

för brand i bränslelager kan förebyggas genom lämpliga skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått, t.ex. begränsning av långtidslagring av bränsle som kan självan-

tända. Under de senaste fyra åren har det brunnit en gång i ett bränslelager vid Löt. 

 

Även när det gäller lukt ska framhållas att ansökt alternativ inte nämnvärt skiljer sig 

från nollalternativet. I avsnitt 11.1 i MKB:n anges vilka verksamhetsdelar som i dag 

kan ge upphov till lukt. Eventuella förändringar i ansökt alternativ redovisas 

därefter i avsnitt 11.2. Bolaget bedömer att balning av hushållsavfall ger upphov till 
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den största risken för lukt i verksamheten. Denna del av verksamheten begränsas 

emellertid till tiden motsvarande revisionsstopp i de förbränningsanläggningar som 

tar emot bränslet, dvs. störningar kan uppkomma en eller ett par veckor under året. 

Bolaget söker för närvarande öka utsorteringen av organiskt avfall i syfte att 

behandla detta biologiskt (vid annan anläggning), vilket skulle minska behovet av 

balning av hushållsavfall och därmed risken för luktstörningar. Bolaget arbetar även 

i övrigt kontinuerligt för att så långt möjligt reducera risken för luktstörningar och 

har t.ex. inrättat en särskild telefonsvarare för att kunna ta emot eventuella klagomål 

dygnet runt. Syftet med åtgärden är att underlätta identifieringen av luktkällor och 

påskynda vidtagandet av erforderliga skyddsåtgärder. Sedan MKB:n upprättades 

under maj-juni 2008 har två klagomål rörande lukt inkommit (under vintern/våren 

2009). Ett av klagomålen kunde hänföras till ett deponigasläckage, som åtgärdades 

med en luktreducerande jordtäckning. Det andra klagomålet kunde inte sättas i 

samband med någon del av verksamheten vid Löt. Bolaget håller för troligt att 

luktstörningen i det sistnämnda fallet härrörde från eldning vid en närbelägen 

fastighet. 

  

Bolagets transporter utgör i såväl nollalternativet som i ansökt alternativ en mycket 

begränsad del av transporterna på den närbelägna motorvägen E 18 (mindre än 1 

procent respektive 1,5 procent). Som anges i MKB:n har bolaget en 

överenskommelse med upphandlade åkare att inte utnyttja länsväg 268 mellan 

Brottby och Löt utan att endast använda E 18. Bolaget verkar för att kravet efterlevs 

i så stor utsträckning som möjligt och upplever att så i huvudsak sker. Bolaget kan 

möjligen också söka att skärpa villkoren för de åkare som anlitas vid framtida 

upphandlingar. 

 

De synpunkter som lämnats av Anni Phragmén m.fl. och Per Andersson kan enligt 

bolagets mening inte utgöra grund för att ifrågasätta den ansökta verksamhetens 

tillåtlighet. Sammantaget anser bolaget att den utökade verksamheten vid Löt vid 

vidtagande av erforderliga skyddsåtgärder är tillåtlig enligt miljöbalken och 

vidhåller ansökan. 

 

32



   
NACKA TINGSRÄTT M 3092-08 
Miljödomstolen 

DELDOM 
  

 
 

Elektriskt och elektroniskt avfall 

I avsnitt 5.4.3.2 i MKB:n anges att större enheter elavfall (t.ex. vitvaror och 

kylmöbler) förvaras på ytor med lakvattenuppsamling, en s.k. typyta C enligt bilaga 

5 till MKB:n. Det innebär att ytan är hårdgjord med ytskikt av asfalt eller betong 

samt att allt lakvatten samlas upp från ytan och leds till reningsanläggningens 

uppsamlingsdamm. Inget vatten från dessa ytor leds således obehandlat till 

omgivande miljö. (Mindre enheter elektronikavfall förvaras på nederbördsskyddad 

hårdgjord yta.) 

 

Bolaget uppfattar att länsstyrelsens villkorsförslag ansluter till vad som krävs vid 

förbehandling av elavfall enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om 

yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska 

produkter är direkt tillämplig på all elektronisk förbehandling av el-avfall. Med 

förbehandling avses enligt definitionen i nämnda föreskrifter sortering, demontering 

eller annan behandling av el-avfall inom därför avsedd anläggning som föregår 

återvinning, bortskaffande eller ytterligare förbehandling av avfallet. Bolagets 

verksamhet omfattar mellanlagring utan förbehandling. Enligt bolagets bedömning 

är riskerna för negativ omgivningspåverkan avsevärt större vid behandling av 

elavfall än vid renodlad lagring. Det torde vara det huvudsakliga skälet till de ovan 

angivna föreskrifternas tillämpningsområde begränsats till att avse förbehandling av 

elavfall. 

 

Vid lagring av kylmöbler skulle i värsta fall ett läckage av mycket begränsade 

mängder olja (i storleksordningen 0,5 liter per kylmöbel) eller freon kunna ske till 

omgivningen. Vid oljeläckage sker sanering omedelbart eller så omhändertas oljan i 

bolagets reningsverk. Miljönyttan med ett nederbördsskydd skulle således vara 

begränsad till att minska (den redan begränsade) risken för belastning på bolagets 

reningsverk. Det ska också nämnas att det skulle vara i det närmaste praktiskt 

omöjligt att lagra kylmöbler under nederbördsskydd. Orsaken till detta är att 

möblerna av utrymmesskäl måste staplas på varandra. 
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Dispens enligt 15 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall  

Bolaget har kompletterat tillståndsansökan med en ansökan om dispens enligt 15 a § 

förordningen (2001:512) om deponering av avfall samt yrkat att miljödomstolen 

medger deponering av aska från avfallsförbränning som medför en tre gånger högre 

utlakning av klorid än vad som anges i 34 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid 

anläggningar för deponering av avfall (jfr 35 b § nämnda föreskrifter). Grunden för 

dispensansökan är att ett högre gränsvärde inte medför någon ytterligare risk för 

människors hälsa eller miljön, se 35 c §. NFS 2004:10. Vid denna bedömning ska 

hänsyn tas till deponins beskaffenhet och lokalisering. 

 

Den utlakning av klorider som sker från avfall vid Löt avfallsanläggning härrör 

haltmässigt till den helt övervägande delen från avfallsförbränningsaska. Till och 

med utgången av 2008 har bolaget (med stöd av deponeringsförordningens 

övergångsbestämmelser) deponerat aska med en kloridutlakning motsvarande tre 

gånger det gränsvärde som föreskrivs i 34 § NFS 2004:10. Deponeringen har därvid 

skett i ett specialcellsområde i anläggningens västra del. I avsnitt 8.1.3 i MKB:n 

redovisas anläggningens lakvattenhantering. De kloridhalter som därvid anges för 

punkt L16 i tabell 4 i detta avsnitt speglar således det utsläpp som erhålls med 

askcellernas nuvarande ytor och med aska vars lakkaraktäristik för klorid motsvarar 

tre gånger det ovan angivna gränsvärdet. I avsnitt 8.1.5 i MKB:n redovisas de 

undersökningar och miljöriskanalyser som utförts i fråga om lakvattnets klorid-

innehåll. Där anges att den s.k. nolleffektnivån i recipienten, dvs. den nivå där ingen 

negativ påverkan på recipienten kan förväntas, är ca 900 mg/l, vilket kan jämföras 

med den nuvarande maximala halten i utsläppspunkten (L3) om ca 500 mg/l. I 

MKB:n bedöms därför ett riktvärde för klorid om 1 800 mg/l i utsläppspunkten L3 

inte medföra någon risk för människors hälsa och miljön. Den kloridhalt som 

föreligger i askan (tre gånger gränsvärdet) medför således inte en utökad risk för 

människors hälsa och miljön. 

 

När askcellernas yta ökas kommer den totala kloridmängd som släpps ut från 

anläggningen att öka i stort sett proportionellt mot ökningen av ytan (kloridhalten i 
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askan förblir oförändrad men mängden lakvatten ökar). En fördubbling av ytan, 

vilket kan bli aktuellt i det ansökta alternativet, medför ett ökat totalutsläpp av 

klorider till vatten om 3,5 ton (2 000 m2 1 695 mg/I). Detta medför en haltökning i 

utsläppspunkten om ca 70 mg/l (3,5 ton tillkommer i ca 50 000 m2 vatten) - till ca 

570 mg/l. Inte ens en kraftig ökning av askcellsytan kommer således att medföra en 

haltökning som innebär att nolleffektnivån (900 mg/l) nås. Ovanstående 

förhållanden gäller under drift. Efter sluttäckning av askcellerna kommer 

lakvattenmängden att reduceras och bli maximalt fem liter per m2 och år. 

Utspädningen blir därmed hög och utsläppen av klorider minskar således kraftigt 

(både halt och mängd). 

 

Tillkommande askceller kommer att uppfylla kraven i deponeringsförordningen och 

anläggningens lokalisering är, som redovisas i ansökan och MKB, så sent som i 

mitten av 1990-talet optimerad för avfallshantering inklusive deponering. 

Sammantaget kan således konstateras att deponering av aska från avfallsförbränning 

som medför en tre gånger högre utlakning av klorid än vad som anges i 34 § NFS 

2004:10 kan medges utan ytterligare risk för människors hälsa eller miljön. 

 

Bolaget har efter huvudförhandlingen redovisat vilka förbränningsanläggningar som 

kan vara aktuella att ta emot förbränningsrester från nämligen; 

– Fortum Värme AB, Högdalen, 

– Vattenfall Värme AB, Uppsala, 

– E:ON Sverige AB, Norrköping samt 

– Tekniska Verken AB, Linköping.    

 

Sammanställning av villkorsförslag 

Bolagets förslag till villkor, prövotidsförfarande m.m. kan - med beaktande av vad 

som förekommit vid huvudförhandlingen - sammanfattas enligt följande. 

 

Prövotidsförfarande 

Bolaget föreslår att miljödomstolen skjuter upp avgörandet av slutliga villkor för 

behandling och utsläpp av lakvatten och vatten från behandlings- och lagringsytor. 
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Bolaget åtar sig att under prövotiden i samråd med en referensgrupp bestående av 

tillsynsmyndigheten och Myndighetsnämnden i Vallentuna kommun utreda 

lakvattnets karaktär, lämpliga metoder för behandling av lakvattnet samt lämplig 

utsläppspunkt för det behandlade lakvattnet. Bolaget ska kalla referensgruppen till 

samrådssammanträden minst två gånger per kalenderår. Resultaten av utredningen 

jämte förslag till slutliga villkor ska ges in till Miljödomstolen inom fem år från det 

att tillståndsdomen vunnit laga kraft. 

 

Provisoriska föreskrifter 

Under prövotiden och till dess Miljödomstolen bestämmer annat föreslår bolaget att 

följande provisoriska föreskrifter ska gälla. 

  

PI. Lakvatten från respektive deponicell och deponietapp ska kunna avledas separat 

till lakvattenmagasinet eller annan lämplig anslutningspunkt i lakvattenbehand-

lingssystemet. 

 

P2. Halterna av föroreningar i det behandlade lakvattnet får som riktvärden uppgå 

till högst följande. 

Parameter µg/l 

(om ej annat anges) 

Kg/år 

BOD7 15 mg/l 1 000 

As 8 0,6 

Pb 5 0,4 

Cd 0,4 0,03 

Cu 15 1 

Cr 20 1,4 

Hg 0,1 0,007 

Ni 50 3,5 

Zn 80 6 

NH4-N 10 mg/l - 

Cl 1 800 mg/l - 

36



   
NACKA TINGSRÄTT M 3092-08 
Miljödomstolen 

DELDOM 
  

 
 

Ntot - 1 000 

Ptot - 15 

 

P3. Halterna av föroreningar i det vatten som överleds till lakvattenbehandlings-

systemet från behandlings- och mellanlagringsytor för organiskt förorenade massor 

samt impregnerat trä får som riktvärde uppgå till högst följande: 

Totalt extraherbart, organiska ämnen 10 mg/l 

Opolära alifatiska ämnen 5 mg/l 

Aromatiska ämnen 1 mg/l. 

 

P4. Flytande avfall i form av alkoholer får behandlas i lakvattenbehandlings-

anläggningen. Efter tillsynsmyndighetens godkännande får även andra typer av 

flytande avfall behandlas i anläggningen.  

 

Bolaget föreslår att tillsynsmyndigheten bemyndigas att föreskriva vilka typer av 

flytande avfall som utöver vad som anges i den provisoriska föreskriften P4 får 

behandlas i lakvattenanläggningen. 

 

Slutliga villkor 

Bolaget föreslår att, utöver förordningen (2001:512) om deponering av avfall 

(deponeringsförordningen) och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om 

deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för 

deponering av avfall (mottagningskriterierna), följande slutliga villkor föreskrivs. 

 

Allmänt 

1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska anläggningen och 

verksamheten - inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt 

andra störningar för omgivningen - utformas och bedrivas i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad bolaget uppgett eller åtagit sig i målet. 
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Deponering 

2. Vid deponier för 

a) icke-farligt avfall får endast deponeras utsorterad deponifraktion från 

återvinningscentraler, hushåll och företag, grov-, bygg- och industriavfall, 

aska och andra förbränningsrester, behandlad jord, schakt- och rivnings- 

massor samt asbest; 

b) farligt avfall får endast deponeras aska och andra förbränningsrester från 

avfallsförbränning, förorenade massor, restprodukter från jordbehandling, 

blästersand, tungmetallförorenade material samt förorenat grov- bygg- och 

industriavfall; 

c) inert avfall får endast deponeras jord- och schaktmassor, aska från biobränsle, 

grus och sten samt inert grov-, bygg och industriavfall.  

 

Vid ask- och asbestdeponier som omfattas av undantag från deponeringsförord-

ningens krav på geologisk barriär, bottentätning och dränerande materialskikt får 

endast deponeras asbest. Inom ytor som omfattas av undantag från deponerings-

förordningens krav på geologisk barriär (anslutningsytor mellan den nya deponin 

för farligt avfall och befintliga asbest- och askdeponier) får endast deponeras avfall 

som uppfyller gällande kriterier för att få deponeras på deponi för icke-farligt avfall 

(för närvarande Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, 

kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering 

av avfall).  

 

Avfall som omfattas av deponeringsförbuden i 9 och 10 §§ deponerings-

förordningen får deponeras om undantag eller dispens gäller för avfallet. 

 

Efter tillsynsmyndighetens godkännande får även andra avfallstyper deponeras 

under förutsättning att dessa bedöms ha egenskaper som är likvärdiga med de 

avfallstyper som anges för respektive deponikategori ovan. 

 

3. Senast tre månader innan deponering påbörjas i respektive deletapp ska 

bolaget till tillsynsmyndigheten redovisa en detaljerad beskrivning av bottenkon- 
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struktionens utformning (geologisk barriär, bottentätning, dränering och lakvat- 

tenuppsamling), vattenavledande åtgärder samt en deponeringsplan. Bolaget ska 

också innan respektive deletapp anläggs till tillsynsmyndigheten redovisa en 

plan för kvalitetssäkring av bottenkonstruktionen med uppgift om bottenkon- 

struktionens utformning, konstruktionsmaterial och utförande. Planen ska vidare 

innehålla uppgift om när och hur återkommande besiktningar ska genomföras 

under arbetets gång och när slutbesiktning avses ske, samt uppgift om den obe- 

roende kontrollant som utsetts för att genomföra besiktningarna. 

 

4. Bolaget ska för tillkommande deponier reservera en yta för en eventuell sidobar- 

riär i grundvattnets strömningsriktning. Inom området får inte vidtas åtgärder 

som förhindrar anläggande av sidobarriären.  

 

5. Senast tre månader innan respektive deletapp avslutas ska bolaget till tillsyns- 

myndigheten redovisa hur sluttäckningen kommer att genomföras, varvid ska 

anges sluttäckningens utformning, konstruktionsmaterial samt en tidplan för arbetet. 

Bolaget ska också innan respektive deletapp sluttäcks till tillsynsmyndigheten 

redovisa en plan för kvalitetssäkring av sluttäckningen med uppgift om 

sluttäckningens utformning, konstruktionsmaterial och utförande. Planen ska vidare 

innehålla uppgift om när och hur återkommande besiktningar ska genomföras under 

arbetets gång och när slutbesiktning avses ske, samt uppgift om den oberoende 

kontrollant som utsetts för att genomföra besiktningarna. 

 

6 a. Bolaget ska verka för att omgivande vegetation bibehålls i den utsträckning 

som krävs för att ge erforderligt insynsskydd. Deponeringsverksamheten ska 

bedrivas i skydd av vallar så att insyn från omgivningen om möjligt förhindras. 

 

6 b. Deponerat avfall ska täckas på lämpligt sätt så att den öppna sårytan hålls så 

liten som möjligt. 

 

7. Restprodukter som används för konstruktionsändamål ska 

a) innanför sluttäckningens tätskikt uppfylla gällande kriterier för deponering 
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inom den aktuella deponin (för närvarande Naturvårdsverkets föreskrifter 

(NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av 

avfall vid anläggningar för deponering av avfall) och 

b) utanför sluttäckningens tätskikt och för andra konstruktionsändamål inom an- 

läggningen uppfylla (i) såvitt avser skyddet för människors hälsa och markmiljön 

gällande kriterier för mindre känslig markanvändning (för närvarande 

Naturvårdsverkets rapporter 4638 och 4889) samt (ii) såvitt avser skyddet för 

vattenrecipienten kriterier som, med undantag för klorid, säkerställer att det 

vatten som avrinner från sluttäckningen inte ger upphov till föroreningshalter 

i det närbelägna diket överstigande gällande gränsvärden för att dricksvatten 

ska betraktas som otjänligt (för närvarande Livsmedelsverkets föreskrifter 

SLVFS 2001:3 för dricksvatten). För klorid ska kriterierna utformas så att 

halten i diket inte överstiger 900 mg/l. 

Kriterier för användning av restprodukter utanför sluttäckningens tätskikt får också 

grundas på en av tillsynsmyndigheten godkänd platsspecifik miljöriskbedömning. 

 

Hantering av farligt avfall och kemikalier 

8. Högst 15 000 ton farligt avfall (exklusive förorenade massor samt askor och 

andra förbränningsrester) får mellanlagras samtidigt inom Löt avfallsanläggning. 

 

9. Ytor för mellanlagring och behandling av farligt avfall (inklusive förorenade 

massor) ska vara täta och beständiga mot det avfall som lagras eller behandlas. 

Dagvatten från dessa ytor ska samlas upp, kontrolleras och renas om vattnet är 

förorenat. 

 

10. Hantering av kemikalier och farligt avfall ska ske på ett sådant sätt att risken för 

förorening av mark och vatten minimeras. Lagring av kemikalier och flytande 

farligt avfall får endast förekomma på invallad och tät yta försedd med neder-

bördsskydd. Invallningen ska inrymma det största förvaringskärlets volym samt 

10 procent av den samlade volymen av övriga förvaringskärl. Lagring får också 

ske i emballage som är godkända för transport av farligt gods. Lagringen ska 

vara skyddad mot påkörning. Spill och läckage ska omgående samlas upp och tas 
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om hand. 

 

11. Samtliga operativa cisterner för flytande avfall ska ha fungerande larm- och 

nivåmätningssystem så att överspolning, läckage, haveri och dylikt förhindras. 

 

Hantering av förorenade massor 

12. Bolaget ska för förorenade massor välja det behandlingsförfarande som är lämp- 

ligast med hänsyn till massornas föroreningsinnehåll. Behandlingen ska syfta till 

att nedbringa föroreningsinnehållet i massorna så att de kan återanvändas inom 

anläggningen eller på annan plats. Om återanvändning inte är möjligt får mas- 

sorna deponeras. 

 

13. Högst 15 000 ton oljeslam per år får behandlas, mellanlagras och deponeras 

inom avfallsanläggningen.  

 

14. Förorenade massor som kan ge upphov till besvärande lukt eller damning ska 

täckas med syntetduk eller liknande för att så långt möjligt minimera behand- 

lingsverksamhetens omgivningspåverkan. 

 

Biologisk behandling 

15. Högst 50 000 ton icke farligt avfall (exklusive förorenade massor) per år får 

behandlas biologiskt inom anläggningen. 

 

Övrig omgivningspåverkan 

16. Skulle för omgivningen besvärande lukt, damning eller nedskräpning före-

komma till följd av verksamheten vid Löt ska bolaget vidta effektiva motåtgär- 

der. 
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17. Buller från verksamheten får vid bostäder belägna inom fastigheter som ägs av 

annan än bolaget inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå än 

- 50 dB(A) vardagar (kl. 07-18) 

- 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07) 

- 45 dB(A) övrig tid. 

Den momentana ljudnivån vid bostäder får nattetid (kl. 22-07) inte överstiga 

55 dB(A). 

 

Angivna begränsningsvärden ska kontrolleras genom närfältsmätningar och be-

räkningar. Resultaten av närfältsmätningar och beräkningar ska verifieras med 

frifältsmätningar. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten 

som kan medföra ökade bullernivåer, dock minst en gång vart tredje år.  

 

18. Transportfordon som använts inom områden där farligt avfall behandlas får inte 

lämna avfallsanläggningen utan föregående rengöring av däck. 

 

19. Frånluft från blandare för stabilisering och solidifiering ska samlas upp och 

renas i stoftfilter. 

 

20. Senast sex månader innan verksamheten vid Löt avslutas ska bolaget till till- 

synsmyndigheten redovisa förslag till åtgärder för återställning av verksamhets- 

området. 

 

Brandskydd 

21. En plan för åtgärder och beredskap mot brand ska upprättas i samråd med den 

lokala räddningstjänsten och hållas tillgänglig på anläggningen. 

  

Kontroll 

22. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram, som möjliggör bedömning av 

om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens 

och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet bör tas fram i samråd med tillsyns- 

myndigheten. 
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23. Innan för verksamheten nya behandlingsmetoder tas i bruk ska bolaget till till- 

synsmyndigheten anmäla vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas för att 

reducera den tillkommande behandlingsverksamhetens omgivningspåverkan. 

 

Säkerhet 

24. Bolaget ska hos länsstyrelsen ställa säkerhet för kostnader för sluttäckning och 

efterbehandling av deponiytorna. Säkerhetens storlek ska beräknas för treårs- 

perioder och motsvara följande. 

  

Sluttäckningskostnaden för ianspråktagen men ej sluttäckt deponiyta per den 30 

oktober under det första året i treårscykeln och bedömd tillkommande deponiyta 

under kommande två år. 

Den eventuella engångskostnad (utöver sluttäckningskostnaden) som uppkommer i 

direkt anslutning till att deponin stängs. 

Den årliga kostnad som uppkommer för kontroll och lakvattenhantering under 

trettio år därefter. 

Bolaget ska senast den 15 november vart tredje år, med början det år 

tillståndsdomen tas i anspråk, inkomma till tillsynsmyndigheten med underlag för 

beräkning av säkerheten för nästkommande treårsperiod. 

 

I fråga om behandling och mellanlagring av farligt avfall ska bolaget för 

fullgörandet av de skyldigheter som gäller i fråga om avslutnings- och efterbehand-

lingsåtgärder hos länsstyrelsen ställa säkerhet till ett belopp uppgående till 

5 miljoner kr för varje påbörjat antal heltalsmultiplar av 10 000 ton obehandlat 

farligt avfall som förvaras på anläggningen. Om mängden obehandlat farligt avfall 

som förvaras på anläggningen under en tid av minst tre månader har understigit den 

nivå för vilken bolaget har lämnat säkerhet, får bolaget anmäla detta till 

länsstyrelsen för reducering av säkerheten i motsvarande mån. 

 

Säkerheten ska utgöras av pant eller borgen (t.ex. spärrat konto, bankgaranti, 

kommunal borgen eller försäkringslösning). 
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I enlighet med ovan redovisad metod för beräkning av säkerhetsbeloppens storlek 

ska säkerheten för sluttäckning och efterbehandling uppgå till 61,7 miljoner kr och 

för mellanlagring av farligt avfall till fem miljoner kr. 

 

Bemyndigande 

Bolaget föreslår att tillsynsmyndigheten bemyndigas enligt 22 kap. 25 § 3 st. 

miljöbalken 

att meddela villkor och föreskrifter om försiktighetsmått i följande avseenden. 

a) Vilka avfallstyper som utöver vad som framgår av villkor 2 får deponeras. 

b) Åtgärder till skydd mot omgivningsstörning som föranleds av de redovisningar 

som bolaget ska ge in enligt villkor 3 och 5. 

c) Kriterier för användning av restprodukter för konstruktionsändamål enligt 

 villkor 7. 

d) Tillfällig mellanlagring av större mängder avfall än villkor 8 medger vid haveri 

hos avfallslämnare eller liknande. 

e) Metoder för biologisk behandling av förorenade massor. 

f) Åtgärder till skydd mot lukt, damning och nedskräpning enligt villkor 16. 

g) Åtgärder till skydd mot omgivningsstörning vid flisning av impregnerat trä.  

h) Åtgärder för avslutning och efterbehandling av behandlingsytor i samband med 

verksamhetens upphörande. 

i) Föreskrifter rörande kontroll av verksamheten. 

j) Storleken på säkerhetsbeloppet för nästkommande treårsperiod i enlighet med 

beräkningssättet som anges i villkor 24 samt godkännande av den av bolaget ställda 

säkerheten. 

 

DOMSKÄL 

Miljödomstolen har hållit huvudförhandling och syn i målet. Med hänsyn till att 

bolaget och länsstyrelsen haft olika uppfattning i frågan om säkerhetsbeloppen ska 

inkludera mervärdeskatt eller ej, har yttrande från Ekonomistyrningsverket 

infordrats. 
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Tillåtlighet och tillstånd 

Avfallsanläggningen har tidigare prövats av Koncessionsnämnden för miljöskydd 

enligt miljöskyddslagen och befunnits tillåtlig. Tillstånd till utökning och ändringar 

i verksamheten har därefter meddelats av miljödomstolen. Området är planlagt för 

avfallshantering och det framstår inte som rimligt att omlokalisera verksamheten 

och ta i anspråk orörda områden för den nu ansökta verksamheten. Miljödomstolen 

bedömer att verksamheten går att förena med en från allmän synpunkt lämplig 

användning av mark- och vattenresurserna. Miljödomstolen finner att med de 

försiktighetsmått m.m. som bolaget åtagit sig och med de villkor som därutöver 

gäller enligt denna dom så möter det inte hinder enligt miljöbalkens mål enligt 1 

kap. miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och övriga 

bestämmelser att meddela tillstånd till den sökta verksamheten.  

 

De av bolaget i villkorsförslag angivna högsta mängderna av farligt avfall som 

samtidigt får mellanlagras på anläggningen liksom högsta mängden icke farligt 

avfall som får behandlas biologiskt och högsta mängden oljeslam som får behandlas 

biologiskt, mellanlagras och deponeras inom anläggningen, ska enligt 

miljödomstolens uppfattning anges i själva tillståndet. 

 

Miljödomstolen godtar i övrigt bolagets förslag till utformning av tillståndet. I 

kombination med föreslagna villkor om vilka avfallsslag som får deponeras i 

respektive deponiklass erhålls i detta fall en tillräcklig precisering. De av bolaget 

åberopade domarna från Miljööverdomstolen ger stöd för denna ståndpunkt.  

 

Miljödomstolen bedömer med hänsyn till de åtaganden som bolaget gjort 

beträffande deponering av enbart avfall som kan klassas som icke farligt avfall i de 

så kallade kilarna att undantag, enligt 24 § förordningen (2001:512) om deponering 

av avfall, från förordningens krav kan medges på sätt som bolaget yrkat.  

 

Den av bolaget ansökta dispensen för deponering av aska från avfallsförbränning 

avser enbart utlakning av klorid. För att kunna bedöma om förhöjda gränsvärden 

medför ytterligare risk för människors hälsa eller miljön är det viktigt att veta 
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varifrån förbränningsresterna kommer. Då bolaget nu angett vilka förbrännings-

anläggningar som kan vara aktuella att ta emot aska från bedömer miljödomstolen 

att dispens kan medges. Dock bör vissa frågor beträffande utlakning av klorid 

utredas ytterligare under en prövotid, se nedan. Om det blir aktuellt att ta emot 

förbränningsrester från andra anläggningar än de som anges i tillståndet får dispens 

sökas för dessa.  

 

Tillståndet omfattar nya behandlingsmetoder som beskrivs i ansökan. Om andra 

metoder ska användas får bolaget i samråd med länsstyrelsen överväga om det för 

sådana krävs en ansökan om tillstånd hos miljödomstol eller om det är tillräckligt 

med en anmälan hos länsstyrelsen. 

 

Hantering, behandling, lagring m.m. av kemikalier och avfall  

Bolagets yrkande avseende villkor för hantering av farligt avfall och kemikalier bör 

godtas med de justeringar som framgår av domslutet och som motiveras av 

länsstyrelsens yrkanden.  

 

Länsstyrelsens förslag till villkor nr 14 bör ej bifallas av skäl som anförts av 

bolaget. Någon särskild föreskrift om att avfall inte får förbrännas inom 

anläggningen behövs inte med hänsyn till att sådan förbränning kräver tillstånd. 

 

Deponering 

Bolaget och Naturvårdsverket har olika uppfattningar om vilka kriterier som ska 

gälla för material som används ovan tätskiktet vid sluttäckning av deponierna. 

Bolaget anser att kriterier för mindre känslig markanvändning kan användas för att 

skydda människors hälsa och mark medan dricksvattenkriterier kan användas för 

skydd av vattenmiljön. Naturvårdsverket hävdar däremot att MKM-kriterierna inte 

är lämpliga för att välja material ovan tätskiktet i en avslutad deponi och hänvisar 

till en planerad handbok (numera utgiven och benämnd ”Handbok 2010:1; 

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”) i vilken kriterier har tagits fram för val 

av nämnda material. Dessa kriterier tar bland annat hänsyn till att det i ett 

långsiktigt perspektiv kan vara svårt att avhålla människor att vistas på platsen. 
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Såsom Naturvårdsverket framhållit är MKM- kriterierna inte avsedda att tillämpas 

vid val av material för sluttäckning av deponier. De av bolaget åberopade domarna 

från Miljööverdomstolen får efter publicering av handboken anses ha minskat i 

betydelse eftersom MKM- kriterierna använts i brist på andra värden (se 

Miljööverdomstolens dom 2008-02-25 i mål 1813-07). Miljödomstolen anser därför 

att de av Naturvårdsverket framtagna kriterierna i handboken bör utgöra grund för 

val av material. Även om människor i ett långsiktigt perspektiv tillåts vistas på den 

sluttäckta deponin kan restriktioner som syftar till att skydda tätskiktet införas för 

markanvändningen i övrigt. Såsom miljödomstolen uppfattar det ger handboken 

utrymme för avvägningar i det enskilda fallet, varvid hänsyn kan tas till lokala 

förhållanden och långsiktiga mål för framtida markanvändning. Det är därför 

lämpligt att överlåta till tillsynsmyndigheten att ange de närmare villkoren för val 

av material i sluttäckningen ovan tätskiktet.  

 

Miljödomstolen bedömer i likhet med bolaget och remissmyndigheterna att det inte 

krävs undantag från deponeringsförordningens krav på geologisk barriär för den 

planerade s.k. IFA-deponins anslutning mot bergvägg. 

 

Av skäl som bolaget angett bör den tidpunkt då bolaget ska redovisa en detaljerad 

beskrivning av bottenkonstruktionens utformning, vattenavledande åtgärder samt en 

deponeringsplan m.m. bestämmas till tre månader innan deponering påbörjas. Det 

torde ligga i bolagets eget intresse att driva denna fråga utan onödigt dröjsmål.  

 

Tidpunkten för redovisning av sluttäckning m.m. bör i enlighet med länsstyrelsens 

förslag fastställas till sex månader innan respektive deletapp avslutas. Detta ger 

tillsynsmyndigheten skäligt rådrum att ta ställning till föreslagna kriterier för 

materialval m.m. 

 

Miljödomstolen delar länsstyrelsens uppfattning att den provisoriska föreskriften 

P 4 ska avse flytande avfall i form av etanol och inte enbart alkoholer. 
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Enligt miljödomstolens bedömning behöver något särskilt villkor avseende 

deponigas inte stadgas, då det av 25 § förordningen (2001:512) om deponering av 

avfall framgår att deponigas ska samlas in. I 41 § NFS 2004:10 stadgas att insamlad 

deponigas ska behandlas och nyttiggöras. Om insamlad gas inte kan användas för 

energiutvinning finns ytterligare föreskrifter om hur hantering ska ske. 

 

Utsläpp till vatten 

Miljödomstolen delar bolagets uppfattning att det saknas underlag för att nu 

fastställa slutliga villkor för utsläpp till vatten. Den skälighetsavvägning som krävs 

för att avgöra vilka ytterligare reningsåtgärder som ska installeras på delavlopp från 

olika utsläppskällor och på det samlade lakvattnet bör göras efter en prövotid under 

vilken erfarenhet kan vinnas om delavloppens och det samlade avloppsvattnets 

sammansättning och egenskaper. Inte minst viktigt är att avloppsvattnets innehåll av 

svårnedbrytbara, toxiska och potentiellt bioackumulerbara ämnen får påverka val av 

reningsmetod. Delavlopp som kan innehålla organiska föreningar med nämnda 

egenskaper bör därför karakteriseras även med biologiska tester.  

 

Bolaget bör vidare under prövotiden närmare utreda riskerna för negativa effekter 

på reningsanläggningens funktion vid höga kloridhalter och därvid särskilt beakta 

de synpunkter som framförts av Myndighetsnämnden för teknik och miljö i 

Vallentuna kommun. Bolaget bör under prövotiden även utreda möjligheterna att 

minska kloridutlösningen genom behandling av avfallet eller genom att särskilda 

försiktighetsmått vidtas vid deponering av askorna.  

 

Prövotiden bör av skäl som bolaget anfört sättas till fem år. Mot bakgrund av 

miljöbalkens bestämmelser om att en uppskjuten fråga ska avgöras så snart som 

möjligt och eftersom det saknas en detaljerad tidplan för utökningen av 

verksamheten bör dock en lägesrapport inges till tillsynsmyndigheten efter tre år. 

Såväl bolaget som tillsynsmyndigheten bör då äga rätt att begära prövning av den 

uppskjutna frågan om då befintligt underlag bedöms tillräckligt för att en 

skälighetsavvägning beträffande åtgärder och utsläppsvillkor ska kunna göras.  
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Under prövotiden bör gälla de provisoriska föreskrifter som bolaget föreslagit. 

Dock bör föreskriften för utsläpp av klorider anges till högst 900 mg per liter och 

föreskrifter för TOC och SÄ läggas till. Miljödomstolen bedömer att riktvärden kan 

användas under prövotiden, men att i de slutliga villkor som kan följa efter 

prövotidens slut bör anges begränsningsvärden för olika parametrar. 

 

Länsstyrelsens villkorsförslag 3 och 4 beträffande utsläpp av närsalter med drän- 

och dagvatten, respektive förbud mot bräddning av lak- och processvatten bör 

utredas närmare under prövotiden. 

 

Utsläpp till luft 

Bolaget får anses ha visat att kostnaderna för åtgärder för uppsamling och rening av 

VOC från behandling av förorenade massor och oljeslam överstiger vad som enligt 

praxis får anses vara rimligt med hänsyn till nyttan av åtgärderna.   

 

Buller 

Genom Koncessionsnämndens beslut gäller redan idag det villkor som yrkas av 

länsstyrelsen. Med hänsyn härtill och med beaktande av länsstyrelsens invändningar 

och den praxis som finns bör inte undantag medges för bostäder som ägs av bolaget. 

Enligt bolagets redovisning kan villkoret innehållas, dock med liten marginal. Den 

osäkerhet som uppges föreligga beträffande efterlevnaden av villkoret bör leda till 

att åtgärder vidtas för att säkerställa att villkoret innehålls. Om det är möjligt bör 

verifiering ske av resultaten av närfältsmätningar och beräkningar. Miljödomstolen 

anser dock att det kan föreligga svårigheter att verifiera värdena, varför någon 

bestämmelse om detta inte ska tas in i villkor. 

 

Säkerhet 

Av 16 kap. 3 § sista stycket miljöbalken framgår att det är tillståndsmyndigheten 

som ska pröva säkerheten. Det ankommer därmed på miljödomstolen att göra detta. 

Länsstyrelsen ska förvara säkerheten. Miljödomstolen anser dock att länsstyrelsen 

kan besluta om säkerhetsbeloppens storlek för kommande treårsperioder samt även 

besluta om reducering av säkerheten i det fall mängden obehandlat farligt avfall 
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som förvaras på anläggningen under en tid av minst tre månader har understigit den 

nivå för vilken bolaget har lämnat säkerhet.  

 

Ekonomistyrningsverket har redogjort för olika situationer då en myndighet kan få 

avdrag för mervärdeskatt och när så inte är fallet. Ett exempel är när en tillsyns-

myndighet ålägger ett existerande företag att vidta efterbehandlingsåtgärder och 

företaget motsätter sig detta och tillsynsmyndigheten då går in och upphandlar en 

saneringstjänst och betalningen för tjänsten tas ur panten, anses tillsynsmyndig-

heten ha gjort ett inköp för företagets räkning och är då inte berättigad till avdrag 

för mervärdeskatt. Då en sådan situation inte kan uteslutas inträffa, måste 

säkerhetsbeloppen enligt miljödomstolens bedömning även inkludera mervärde-

skatt. Det av bolaget föreslagna säkerhetsbeloppen, som i sig godtas, ska därmed 

ökas med 25 procentenheter.  

 

Verkställighetsförordnande 

Då efterfrågan är stor på behandlings- och deponeringskapacitet för farligt avfall i 

regionen önskar bolaget att snarast möjligt kunna ta tillståndet i anspråk. Någon 

invändning mot att verkställighetsförordnande meddelas har inte framförts. 

Miljödomstolen anser därför att ett sådant förordnande kan meddelas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen, ska ha inkommit till 

Nacka tingsrätt, miljödomstolen, senast den 24 mars 2010. Prövningstillstånd krävs. 

 

    

 

Anders Enroth   Staffan Lagergren 

__________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anders Enroth, ordförande, och 

miljörådet Staffan Lagergren samt de sakkunniga ledamöterna Torsten Börjemalm 

och Hans Wickberg. Enhälligt. 
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