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Prövotidsförordnande och slutliga villkor m.m. enligt gällande tillstånd 
Prövotidsförordnande 
Miljödomstolen sköt i deldomen 2010-03-03 upp avgörande av frågan om slutliga villkor för 
utsläpp av lakvatten och vatten från behandlings- och lagringsytor samt övrigt uppsamlat dag- 
och dränvatten. Prövotidsredovisningen har redovisats och Mark- och miljödomstolen har genom 
deldom 2016-06-19 upphävt det tidigare gällande prövotidsförordnandet och de provisoriska fö-
reskrifterna samt skjutit upp frågan om slutliga villkor avseende utsläpp till vatten under en för-
längd prövotid, och ålagt bolaget att utföra följande utredning. 
 
Bolaget ska under prövotiden i samråd med tillsynsmyndigheten utreda 

‒ tillkommande lak- och processvattenströmmars karaktär och lämpliga metoder för behand-
ling av dessa, 

‒ möjligheterna att anlägga en våtmark nedströms utsläppspunkten i syfte att undvika ökad 
tillförsel till närområdet av närsalter och farliga ämnen, 

‒ möjligheten att behandla lakvatten i KBR-anläggningen under en större del av året utan risk 
för ökade utsläpp av fosfor och BOD7 i utsläppspunkten och att i övrigt optimera driften av 
anläggningen, 

‒ möjligheten att reducera det behandlade lakvattnets innehåll av arsenik och krom, 
‒ om det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat att neder-

bördsskydda vissa behandlingar, lagringsytor och vid deponering för att minska 
mängden föroreningar samt 

‒ vilken parameter som kan ersätta TOC för utsläpp till vatten. 
 

Utredningen ska, jämte förslag till slutliga villkor, redovisas till Mark- och miljödomstolen 
senast vid utgången av år 2019. 

 
Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter  
P1.  Lakvatten från respektive deponicell eller deponietapp ska kunna avledas separat till 

lakvattenmagasinet eller annan lämplig anslutningspunkt i lakvattenbehandlingssy-
stemet. Efter medgivande från tillsynsmyndigheten får dock lakvatten med likartad 
karaktär avledas samlat till lakvattenbehandlingssystemet och lakvatten vars förore-
ningsinnehåll inte motiverar behandling avledas direkt till recipient. 

 
P2.  Halterna av föroreningar i det behandlade lak- och processvattnet får som kvartals-

medelvärden och riktvärden (med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, 
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medför skyldighet för tillståndshavaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan in-
nehållas) uppgå till högst följande. 

 
Parameter μg/1 

(om ej annat anges) 
BOD7 15 mg/1 

As 12 
Pb 5 
Cd 0,4 
Cu 15 
Cr 30 
Hg 0,1 
Ni 50 
Zn 80 

NH4-N 10 mg/l 
Cl 900 mg/l 

Ptot 0,4 mg/l 
 
 
Slutliga villkor 
Utöver vad som gäller enligt förordningen (2001:512) om deponering av avfall och Naturvårds-
verkets föreskrifter (NFS 2001:14) om deponering av avfall, har dåvarande Miljödomstolen fö-
reskrivit följande slutliga villkor. 
 
Allmänt 
1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska anläggningen och verksamheten – inbe-

gripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för omgiv-
ningen – 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 återvinningscen-
traler, hushåll och företag, grov-, bygg- och industriavfall, aska och andra förbrännings-
rester, behandlad jord, schakt- och rivningsmassor samt asbest; 

b. farligt avfall får endast deponeras aska och andra förbränningsrester från avfallsförbrän-
ning, förorenade massor, restprodukter från jordbehandling, blästersand, tungmetallföro-
renade 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. 
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Vid ask- och asbestdeponier som omfattas av undantag från deponeringsförordningens krav 
på geologisk barriär, bottentätning och dränerande materialskikt får endast deponeras asbest. 
Inom ytor som omfattas av undantag från deponeringsförordningens krav på geologisk barriär 
(anslutningsytor mellan den nya deponin för farligt avfall och befintliga asbest- och askdepo-
nier) får endast deponeras avfall som uppfyller gällande kriterier för att få deponeras på de-
poni för icke-farligt avfall (för närvarande Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om 
deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för depone-
ring av avfall). 

 
Avfall som omfattas av deponeringsförbuden i 9 och 10 §§ deponeringsförordningen får de-
poneras om undantag eller dispens gäller för avfallet. 

 
Efter tillsynsmyndighetens godkännande får även andra avfallstyper deponeras under förut-
sättning 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 tillsyns-

myndigheten redovisa en detaljerad beskrivning av bottenkonstruktionens utformning (geo-
logisk barriär, bottentätning, dränering och lakvattenuppsamling), vattenavledande åtgärder 
samt en deponeringsplan. Bolaget ska också innan respektive deletapp anläggs till tillsyns-
myndigheten 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 
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 grund-
vattnets strömningsriktning. Inom området får inte vidtas åtgärder som förhindrar anläggande 
av sidobarriären. 

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

redovisa hur sluttäckningen kommer att genomföras, varvid ska anges sluttäckningens ut-
formning, konstruktionsmaterial samt en tidplan för arbetet. Bolaget ska också innan respek-
tive deletapp sluttäcks till tillsynsmyndigheten redovisa en plan för kvalitetssäkring av slut-
täckningen med uppgift om sluttäckningens utformning, konstruktionsmaterial och utförande. 
Planen ska vidare innehålla uppgift om när och hur återkommande besiktningar ska genom-
föras under arbetets gång och när slutbesiktning avses ske, samt uppgift om den oberoende 
kontrollant som utsetts för att genomföra besiktningarna. 
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6. Bolaget ska bibehålla befintlig vegetation på egna fastigheter och i övrigt verka för att omgi-
vande 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 ak-

tuella deponin (för närvarande Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om depone-
ring, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar får deponering av 
avfall) och 
 

b. utanför sluttäckningens tätskikt och för andra konstruktionsändamål inom anläggningen 
uppfylla (i) såvitt avser skyddet för människors hälsa och markmiljön gällande kriterier 
för mindre känslig markanvändning samt (ii) såvitt avser skyddet av vattenrecipienten kri-
terier som bestäms efter en platsspecifik bedömning enligt delegeringspunkt k). (MÖD 
2011:5) 

 
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. Dag-
vatten från dessa ytor ska samlas upp, kontrolleras och renas om vattnet är förorenat. 
 

10. Kemikalier 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 undan-
tag 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. (MÖD 2011:5) 

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

stem så att överspolning, läckage, haveri och dylikt förhindras. 
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12. Bolaget ska för förorenade massor välja det behandlingsförfarande som är lämpligast med 
hänsyn till massornas föroreningsinnehåll. Behandlingen ska syfta till att nedbringa förore-
ningsinnehållet 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 omgiv-
ningspåverkan.  

 
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 omgivningspåverkan. 

 
15. Alla förorenade massor ska kontrolleras genom okulärbesiktning före och efter lossning vid 

anläggningen. De förorenade massorna ska vara analyserade före behandling. Analys av mas-
sorna ska ske efter behandling. 

 
Övrig omgivningspåverkan 
16. Skulle för omgivningen besvärande lukt, damning eller nedskräpning förekomma 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 beräkningar. 
 Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bul-
ler nivåer, dock minst en gång vart tredje år. 
 
18. Transportfordon som använts inom områden där farligt avfall behandlas får inte lämna av-

fallsanläggningen utan föregående rengöring av däck. 
 

19. Frånluft från blandare för stabilisering och solidifiering ska samlas upp och renas i stoftfilter. 
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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 får åtgärder och beredskap mot brand ska upprättas i samråd med den lokala rädd-

ningstjänsten 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 tillsynsmyndigheten. 

 
Bolaget har även ålagts att ställa säkerhet för kostnader för sluttäckning och efterbehandling av 
deponiytorna enligt en detaljerad beräkningsmodell.  
 
Bemyndiganden 
Tillsynsmyndigheten har enligt 22 kap. 25 § tredje stycket bemyndigats miljöbalken 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 bo-

laget ska ge in enligt villkor 3 och 5. 
c) Användning av restprodukter får konstruktionsändamål enligt villkor 8. 
d) Metoder för behandling av avfall och förorenade massor i enlighet med villkor 14. 
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 verk-

samhetens upphörande. 
h) Föreskrifter rörande kontroll av verksamheten. 
i) Storleken på säkerhetsbeloppet för nästkommande treårsperiod i enlighet med beräk-

ningssättet 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. 

k) För restprodukter som används för konstruktionsmaterial, kriterier för skyddet av vatten-
recipienten enligt villkorspunkten 8 b). (MÖD 2011:5) 

_______ 
 


