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Miljöpåverkan från utökning av verksamhet vid Löt 
avfallsanläggning, Löt 1:1, 2:1 i Vallentuna kommun 

MEDDELANDE
Länsstyrelsen konstaterar att den planerade utökningen av verksamheten vid Löt 
avfallsanläggning på fastigheten Löt 1:1, 2:1 i Vallentuna kommun ingår bland de 
verksamheter som alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 
kap. 4 § miljöbalken och 3 § första stycket till förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) avser att ansöka om tillstånd för att 
öka Löt avfallsanläggnings tillståndsgivna årliga mängd avseende att ta emot, 
behandla, mellanlagra och deponera farligt, icke farligt och inert avfall i form av, 
förorenade massor (inklusive oljeslam) från 165 000 ton till 265 000 ton. 

SÖRAB har hållit samråd med Länsstyrelsen (tillsynsmyndighet) och Vallentuna 
kommun i Täby den 27 april 2017. 

FORTSATT SAMRÅD
Eftersom verksamheten kan antas ha betydande miljöpåverkan ska bolaget 
samråda med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de 
organisationer som kan antas bli berörda. Vidare ska 
miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla uppgifter enligt punkterna 1-5 i 6 
kap. 7 § miljöbalken.

INNEHÅLL I MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN
Den kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska i enlighet med 6 kap. 3 § 
miljöbalken identifiera och beskriva de effekter som den planerade verksamheten 
kan ha på människors hälsa och miljön samt innehålla de uppgifter som 
efterfrågas i 6 kap. 7 § miljöbalken. 

I tillståndsansökan ska de synpunkter som inkommit i samråden bemötas. 

Vad en ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla framgår av 
checklistor i skriften ” Att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet”. Den finns att 
hämta på Länsstyrelsens webbplats under publikationer.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Om den planerade verksamheten förändras i större omfattning under 
samrådsprocessen eller om det dröjer lång tid innan ansökningshandlingar 
inkommer kan det krävas ett nytt samråd.

Oberoende av att samråd har ägt rum mellan SÖRAB och Länsstyrelsen om 
ansökan och miljökonsekvensbeskrivningens innehåll, kan prövningsmyndigheten 
som beslutar i ärendet, begära kompletteringar om det anses att beskrivningen 
som ges in inte uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken.

Stefan Hellmin
Miljöhandläggare

Kopia till:
sbf@vallentuna.se
frida.hellblom@vallentuna.se
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