
 
 



 
 

  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 
  
  



 

  
  

 
 





Sökande: Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) 
Postadress: Box 63, 186 21 Vallentuna 
Telefon: 08 – 505 804 00 
Anläggning: Löt avfallsanläggning 
Anläggningsnummer. 0115-64-009 
Anläggningsadress: Lötvägen 1, 186 97 Brottby 
Kommun: Vallentuna 
Fastighetsbeteckning: Löt 1:7, 2:1 
Verksamhetskoder: 90.320i (deponera), 90.290i (deponera), 90.435i (återvinna 
eller bortskaffa), 90.410 (behandla), 90.440 (behandla), 90.70 (sortera) 
IED-verksamhet: Ja 
Fastighetsägare: SÖRAB 
Organisationsnummer: 556197-4022 
Juridiskt ansvarig: Johan Lausing, VD 
Miljöansvarig: Johanna Leback 
Kontaktperson: Johanna Leback, tfn 08 505 804 02, e-post: 
johanna.leback@sorab.se 
 
  



 
 

SÖRAB önskar öka Löts tillståndsgivna årliga mängd avseende att ta emot, 
behandla, mellanlagra och deponera farligt, ickefarligt och inert avfall i form av, 
förorenade massor (inklusive oljeslam) från 165 000 ton till 265 000 ton. 
Denna rapport utgör samrådsunderlag inför ändringstillståndet. Samrådet sker i en 
utökad samrådskrets. 

 
Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, är ett kommunalägt avfallsbolag vars 
primära uppgift är att behandla det hushållsavfall som uppkommer i dess 
ägarkommuner (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, 
Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna). Bolaget hanterar också 
verksamhetsavfall. SÖRAB driver återvinningscentraler omlastningsstationer för 
hushållsavfall samt en större återvinningsanläggning (Hagby) och en 
avfallsanläggning (Löt).  
På Löt avfallsanläggning i Vallentuna bedriver SÖRAB verksamhet omfattar 
mottagning, behandling, mellanlagring och deponering av olika avfallsslag. 
Nuvarande tillstånd för verksamheten på Löt meddelades av Miljödomstolen 
genom deldom 2010-03-03, mål M3092-08 med justeringar i dom från Mark och 
miljödomstolen 2011-03-23 mål M 2557-10. I prövotidsfrågan från domen 2010 
meddelades beslut genom deldom 2016-06-09 . 
Nuvarande tillstånd (MD deldom 2010-03-03 mål M3092-08) medger bl.a. bolaget 
att: 
(Tillståndspunkt 2) 
Årligen ta emot, behandla, mellanlagra och deponera farligt, icke farligt och inert avfall i form 
av 

 högst 165 000 ton förorenade massor (inklusive oljeslam)   
(Tillståndspunkt 3) 
Av ovanstående mängder får 

 högst 15 000 ton oljeslam per år behandlas biologiskt, mellanlagras och deponeras inom anläggningen.  
I diagrammet nedan framgår att mottagna mängder förorenade massor in till Löt, i 
förhållande till tillståndsgivna mängder, legat på en hög nivå de senaste fem åren.  
I länet finns för närvarande sex deponier för icke farligt avfall och två deponier 
för farligt avfall och fem anläggningar för behandling av förorenade massor (källa 
Länsstyrelsen). 



Inom Stockholms län finns idag 2 st A-anläggningar med verksamhetskod 90.320 
vilket gäller för anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår. Dessa är Löt och 
Högbytorp. 
Därutöver finns 5 st A-anläggningar med verksamhetskod 90.290 vilket gäller för 
anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. Dessa är Löt, 
Högbytorp, Tveta, Kovik, Sofielund. 
 

 
Figur 1: mottagna mängder förorenade massor på Löt avfallsanläggning under åren, 2011-2016. 
En stor del av bakgrunden till ansökan om möjlighet till att ta emot större 
volymer beror dels på, den rådande urbaniseringen och det makroekonomiska i 
regionen samt stora investeringar på infrastruktur i ny gren av tvärbanan, 10 nya 
tunnelbanestationer med tillhörande exploateringar och förbifart Stockholm.  
Till detta skall läggas att fram till 2030 kommer regionen behöva producera 
ca 140 000 till 150 000 nya bostäder. Utöver jungfrulig mark som tas i anspråk så 
saneras idag gamla industrifastigheter och industritomter som sedan bebyggs med 
bostäder. 
I Stockholms län finns det ca 11 000 kända förorenade platser. Stora volymer 
transporteras idag, förutom till Stockholms anläggningar, även långa sträckor till 
kringliggande deponier i Eskilstuna, Västerås, Storfors och Norrköping. 
Att kunna minska transporter och CO2 utsläpp är något som SÖRAB, i enlighet 
med de uppsatta nationella miljökvalitetsmålen, eftersträvar och detta är ett av 
delmålen för företagets miljöarbete. 
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Mängden förorenade massor som schaktas upp bedöms vara mellan 
2-2,5 miljoner ton per år i regionen. Löt har kapacitet (i form av lagerytor, 
behandlingsytor, vattenreningsanläggningar, deponeringskapacitet och kompetens) 
för ta emot, behandla och deponera utökande mängder av denna typ av massor. 
Anläggningen ligger därutöver strategiskt placerad med bland annat närhet till E18 
som är ett av regionens viktiga transportstråk. 
Målet med är att öka Löts tillståndsgivna årliga mängd avseende att ta emot, 
behandla, mellanlagra och deponera farligt, ickefarligt och inert avfall i form av, 
förorenade massor (inklusive oljeslam) från 165 000 ton till 265 000 ton. 

 
Lokalisering. Alternativ lokalisering innebär att överskjutande 100 000 ton 
förorenade massor tas emot, behandlas, mellanlagras och deponeras på annan 
anläggning inom eller utanför Stockholms län.  
Nollalternativ. Nollalternativet innebär att verksamheten fortgår på samma sätt 
som dagens verksamhet och i enlighet med de tillstånd och anmälningar som 
gäller för verksamheten. För de förorenade massorna innebär det att anläggningen 
kan ta emot, behandla, mellanlagra och deponera 165 000 ton förorenade massor 
(inkl. oljeslam). Av detta får högst 15 000 ton oljeslam per år behandlas biologiskt, 
mellanlagras och deponeras inom avfallsanläggningen. Överskjutande mängder 
förutsätts hanteras i enlighet med lokaliseringsalternativet, dvs. på annan 
anläggning inom eller utanför Stockholms län. 

 
Löt avfallsanläggning omfattar cirka 350 000 kvm belägna på fastigheterna Löt 1:7 
och Löt 2:1 vid Söderhall i Vallentuna kommun. Anläggningen ligger utmed E18 
mellan Stockholm och Norrtälje (se bilaga A). Verksamhetsområdet ligger väster 
om E18 i ett område omgärdat av skog, hagar, fält och jordbruksmark.  
Anläggningen har egen infart från väg 268 i nära anslutning till E18. Det finns 
ingen bostadsbebyggelse längs vägen från E18 till anläggningen. I bilaga B 
illustreras permanent- och fritidsbebyggelse inom anläggningens närområde.  
Närmaste bostadshus ligger inom SÖRABs fastighet och är beläget 150 meter från 
lakvattendammarna. Det finns även en bostadsfastighet som ligger i anslutning till 
tillfartsvägen till Löt.  
Området är inte klassat som riksintresse och det finns inte heller några andra 
skyddsvärda intressen i området. 
Området är detaljplanelagt som deponiområde, inklusive bergtäkt och 
gasutvinning, samt som behandlingsytor för avfall och lakvattenbehandling. Den 
ursprungliga detaljplanen vann laga kraft 1992-06-15 och reviderades version 
1994-01-11. En kopia av gällande detaljplan kommer att bifogas tillståndsansökan.  
För närvarande bedrivs följande avfallsverksamheter inom området: 



 Deponering av inert avfall, icke farligt avfall, asbest och farligt avfall inklusive förorenade jordar. 
 Mellanlagring och behandling av förorenad jord och oljeslam. 
 Sortering, mellanlagring och behandling av grovavfall samt bygg-, rivnings- och verksamhetsavfall. 
 Återvinningscentral (ÅVC) för hushåll och små företag. 
 Mellanlagring och behandling av impregnerat trä.  

Inom området bedrivs bergtäktsverksamhet, reglerad i miljödom 2004-10-25.  
Verksamheten i bergtäkten berörs inte direkt av avfallsverksamheten. 

 
Nuvarande och planerad verksamhet gällande förorenade massor omfattar 
mottagning, behandling, mellanlagring och deponering av farligt, icke farligt och 
inert avfall i form av förorenade massor. 
Nuvarande behandlings- och deponeringsytor framgår av bilaga C. Behandlings- 
och mellanlagringsytorna för förorenade jordar uppgår till ca 4 ha vilket motsvarar 
40% av anläggningens totala verksamhetsytor för hantering och lagring av avfall i 
dagsläget. Den utökade verksamheten med förorenade jordar kommer att ske på 
samma behandlings- och deponeringsytor som idag och inom redan tillståndsgivet 
och detaljplanelagt område. Befintlig deponeringsplan kommer att följas efter viss 
revidering och uppdatering vartefter deponiområdet utökas. Utökade mängder 
förorenade jordar möts med ökad genomströmningstid på befintliga behandlings- 
och lagerytor. Deponierna kommer sannolikt att växa snabbare i och med den 
planerade utökningen med förorenade jordar.   
Verksamheten med förorenade jordar bedrivs och kommer att bedrivas i 
huvudsak vardagar mellan kl 06-18.  

 
Innan inleverans av förorenade massor (jord-, mudder- och schaktmassor) skall 
kunden upprätta och översända deklarationsblankett med tillhörande 
transportdokument. Deklarationen ligger till grund för klassning av massorna och 
ska ange avfallskod, produktnummer, lossningsklass och deklarationsnummer 
mm. Klassningen av materialet följer NFS 2004:10, förordning 2001:512, Avfall 
Sveriges rapport 2007:1, EUs POP-förordning samt övriga gällande regleringar. 
Provresultat från analyser bifogas och sparas. Transportdokument ska signeras av 
avlämnaren och medfölja leverantören vid varje inleverans. Kopior på alla 
transportdokument arkiveras. 
Inkommande förorenade massor (jord-, mudder- och schaktmassor) vägs in på 
anläggningens vågstation. Chaufför överlämnar transportdokument till 



anläggningens kundmottagare före invägning och blir anvisad till lossningsplats. 
Vågpersonal registrerar leveransen med produktnummer, deklarationsnummer, 
transaktionsnummer, avsändare, vikt, datum, tid och fordonets 
registreringsnummer. 
Efter tippning ska fordon passera däckrengöringsanläggningen och vägas för tara-
vikt och vågkvitto överlämnas. 
De förorenade massorna lossas på en separat behandlingsyta, avskilt från andra 
typer av avfall, med eget lakvattensystem. Oljeslam lossas i därför avsedd 
slambassäng.  
Lossningen sker på angiven plats inom den aktuella behandlingsytan och märks 
med deklarationsnummer eller avfallsklass. Okulär kontroll av massorna görs av 
driftledaren. Samtliga massor provtas efter behandling enligt upprättad 
provtagningsplan. 

 
Beroende på massornas sammansättning och föroreningshalt behandlas massorna 
genom jordtvätt, sortering, harpning och/eller siktning. Dessa metoder separerar 
finare fraktioner (t ex lera, sand och silt) från grövre fraktioner (t ex block, sten, 
grus). Föroreningar är framförallt bundna till de finare fraktionerna som 
deponeras. Utsorterat block, sten och grus kan oftast friklassas, krossas och sedan 
användas som återfyllnad eller konstruktionsmaterial inom, eller utanför 
anläggningen.  

 
Massor kan behandlas biologiskt genom att mikroorganismer under lång tid bryter 
ner föroreningen till en lägre nivå. Biologisk behandling används för massor (jord 
eller slam) som är kontaminerade med organiska föroreningar. Restmaterial från 
reningen av oljeslam kan ibland sambehandlas med förorenad jord. 
Sambehandling sker endast när det är samma föroreningsinnehåll i slammet som i 
jorden och när blandningen gynnar den biologiska processen samt under 
förutsättning att behandlingen inte orsakar några miljöproblem. De förorenade 
massorna läggs upp i en sträng, fack, ”limpa” eller breds ut i ett tunnare jämnt 
skikt. Processen kräver god tillgång till syre och ibland tillsätts även vatten, 
närsalter och bakterier. För att möjliggöra tillräcklig inblandning av syre blandas 
massorna vid behov med strukturmaterial av t ex bark, träflis eller halm. Syre 
tillförs t ex genom att materialet vänds regelbundet eller via perforerade rör som 
suger in (eller blåser ut) luft genom materialet. Ofta suger man luft från en 
behandlingslimpa och blåser ut den via en annan, som fungerar som ett biologiskt 
filter. Materialet bearbetas i genomsnitt 3 gånger under ett år för att homogenisera 
massorna och tillsätta mer strukturmaterial. Närsalter (i huvudsak kväve och 
fosfor) tillsätts, t ex i form av gödsel som blandas in eller injekteras. För att 
upprätthålla rätt vattenhalt vattnas materialet vid behov. Vattnet recirkuleras i 
möjligaste mån. Processen ställer krav på pH (4,5-8,5) och temperatur (4-70 °C) 
och materialet kan tillföras varm eller kall luft för att skapa gynnsamma 
förhållanden. I vissa fall tillförs även mikroorganismer. Mikroorganismerna kan 



vara naturliga eller sådana som är framodlade särskilt för ändamålet. Den 
biologiska behandlingen av jord sker under duk. 
Biologisk behandling kan tillämpas på flertalet biologiskt nedbrytbara 
föroreningar. Generellt bedöms biologisk behandling vara en fungerande 
behandlingsmetod för t ex alifatiska kolväten, enkla aromatiska kolväten, 2-3-
ringade PAH: er och fenoler, men kan även fungera för andra föroreningar. 
Utvecklingen går mot att allt fler ämnen kan behandlas på detta sätt. 
Massor som inte kan behandlas vidare deponeras inom Löt eller hos externa 
mottagare som har lämplig användning eller möjlighet till deponering.  

 
De övriga behandlingsmetoder som främst kan komma ifråga är olika former av 
avvattning av blöta material. Det rör sig främst om separering i lagun av flytande 
saneringsmaterial (exempelvis oljeförorenat grundvatten blandat med sand/silt), 
där materialet får självtorka, eller stabilisering av fastare material (exempelvis 
muddermassor, leriga blöta massor) där stabilisering sker med annan jord eller 
olika tillsatser (exempelvis cement). 
Tillstånd och möjlighet finns också att frysseparera sediment. I denna process 
används kylplattor för att frystorka sediment och därmed separera det från 
vattnet. 
Termisk behandling kan komma att användas för att med hjälp av värme avdriva 
flyktiga föreningar så att de avgår från jorden och hamnar i luften. Luften kan 
sedan samlas upp och behandlas. 
 

 
Figur 2: Schematisk bild över behandlingsytorna för förorenade massor. Klassningsplatserna är inte statiska utan ändras utifrån mängden inkommande material av olika föroreningsgrader och typer. 



 
Tillståndet på Löt innehåller deponering i deponidelar som var och en motsvarar 
reglerna för de tre klasser som en deponi kan hänföras till. Samtliga deponiceller 
som idag är ianspråktagna för deponering av förorenade massor, uppfyller kraven 
för deponi för inert, icke-farligt avfall eller farligt avfall enligt förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall. 
Behandlingen styrs så att kraven i mottagningskriterierna uppfylls för respektive 
deponiklass (om jorden ska deponeras) eller kriterierna för konstruktionsmaterial i 
deponin. På samma sätt ska förorenade massor behandlas så att gällande kriterier 
för återanvändning i samhället uppfylls, t ex MRR (Mindre än Ringa Risk), 
platsspecifika riktvärden eller andra styrande riktlinjer. 

 Finkorniga förorenade massor som vid torka kan medföra betydande 
dammspridning täcks. 

 Förorenade massor innehållandes flyktiga kolväten där problem med lukt 
finns, täcks så länge som behov föreligger. 

Deponiytor kommer att utökas i anslutning till nuvarande deponier. Frigjorda ytor 
efter bergtäktsverksamheten kommer bland annat att tas i anspråk vartefter och 
deponin kommer att anslutas till kringgärdande bergväggar och topografi enligt 
detaljplan och tidigare tillstånd. Befintlig deponeringsplan kommer att följas efter 
viss revidering och uppdatering vartefter nya deponibottnar anläggs. 
Tillkommande förorenade massor som kommer att deponeras bedöms inte kräva 
andra skyddsåtgärder utöver de som tidigare vidtagits eller de som anges i denna 
beskrivning. 

 
Vid behandlingen åtgår el och en mindre mängd vatten och i vissa fall små 
mängder kemikalier.  Drivmedel (vanligen diesel) åtgår till transporter och 
maskiner. Även mindre mängder smörjmedel, olja och anda kemikalier förbrukas 
vid underhåll och drift av maskiner. För byggnationen har åtgått material för 
högkvalitativa tät- och ytskikt. 
Bolaget arbetar för att byta ut potentiellt miljö- och hälsopåverkande kemiska 
produkter mot produkter som är mindre miljö- och hälsopåverkande. 
Hanteringen av kemikalier är begränsad på anläggningen. Enbart kemikalier som 
är godkända av bolaget (d.v.s. kontrollerade mot EU:s vattendirektiv samt mot 
Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas) får köpas in.   

 

Nedan listas de miljöaspekter som SÖRAB anser vara motiverade att beakta i 
kommande miljökonsekvensbeskrivning. Avgränsningen av MKB:s innehåll 
kommer att tas upp under samrådet. MKB kommer endast översiktligt innehålla 



en beskrivning av övrig verksamhet som inte påverkar, eller påverkas av, den 
planerade utökningen med förorenade jordar. 

 Den utökade verksamheten med förorenade jordar bedöms inte påverka utsläppsförhållandena jämfört med nuvarande verksamhet till följd av att varken behandlingsytorna, avfallstyper eller behandlings/lagringstekniker kommer att förändras.  Prövotidsutredning pågår i syfte att erhålla underlag till slutliga villkor för utsläpp av dag-, process- och lakvatten. SÖRAB gör bedömningen att utökade verksamheten kan ske inom gällande provisoriska villkor samt prövotidsutredningarna.  Idag sker utsläpp av behandlat lakvatten från hela verksamhetsområdet till det jordbruksdike som löper norr om området och som mynnar i sjön Jälnan.   Jälnan är en övergödd och mycket grund sjö, utan särskilda skyddsvärden. Jälnan är för liten för att klassas som en vattenförekomst enligt Vattendirektivet. Utsläppens påverkan på vattenkvalitén i Jälnan kommer att belysas i MKB.  Vattenomsättningen är god i sjön och de recipientundersökningar som SÖRAB gör visar att förhållandena i sjön inte har förändrats märkbart sedan behandlat lakvatten började släppas ut på 1990-talet. Förutom Löt avfallsanläggning och en golfbana finns inga kända punktutsläpp i sjön. 
 

Gaser och partiklar  Utsläpp till luft från deponi, transporter och behandling av förorenad jord kommer att belysas i MKB.   Utsläpp från behandling av förorenade jordar utgörs främst av flyktiga organiska kolväten (VOC) samt partiklar (damm).   Luftkvaliteten längs E18 i Vallentuna är god och klarar miljökvalitetsnormer för luft. Övriga källor till luftföroreningar i området är främst trafiken på E18.    
De totala utsläppen av VOC och damm från hantering av förorenade massor 
bedöms kunna öka lokalt på Löt med ökade behandlingsvolymer. De totala 
utsläppen, i termer av regionala eller nationella utsläpp, kommer dock inte att öka 
jämfört med nollalternativet, eftersom de i så fall (enligt nollalternativet) sker på 
någon annan avfallsanläggning.  
Utsläppskoncentrationen bedöms inte förändras vid en utökning av verksamheten 
då varken behandlingstekniken eller maximal jordvolym som hanteras per tillfälle 
kommer att förändras vid en utökning. 
Verksamheten med förorenade massor kommer framgent att omfattas av BAT-
slutsatser för avfallsbehandling och de utsläppsvärden för VOC och partiklar som 



eventuellt kommer att gälla för behandling av farligt avfall, oavsett om 
verksamheten utökas eller bedrivs i enlighet med nollalternativet.  

 
Risken för tillkommande luktstörningar bedöms som liten då avfallet även 
fortsättningsvis tas in snarast möjligt i processen. Förorenade massor 
innehållandes flyktiga kolväten (VOC) där problem med lukt förekommer ska 
täckas, eller förvaras i sluten container, så länge som behov föreligger. 

 Transportrörelserna och dessas miljöpåverkan kommer att kvantifieras i MKB. Bedömningen är att vägnätet runt Löt har god kapacitet att omhänderta ökade transportrörelser till följd av den utökade verksamheten. 
 Bullerutredning visar att den utökade verksamheten kan ske inom ramen för gällande bullervillkor för verksamheten samt att bullernivån längs tillfartsvägarna inte kommer att överskrida riktvärden för vägtrafikbuller.  
 Det har skett relativt få allvarliga olyckor med verksamheten med förorenad jord.   En riskbedömning av tänkbara olycksrisker kommer att ingå i MKB.  
 Är normalt inget problem på Löt. Frågan kommer dock att belysas i MKB.  
 

Påverkas inte av verksamheten med förorenad jord. 
 Vatten- och energiförbrukning ökar, om än marginellt, med ökade avfallsmängder vilket kommer att belysas i MKB. 

 Utgörs främst av drivmedel (miljödiesel). Utökad verksamhet möts med fler arbetsmaskiner vilket kommer att öka drivmedelsförbrukningen. Belyses i MKB. Kemikaliehanteringen kommer att ske på samma sätt som i nuvarande verksamhet och i enlighet med gällande villkor. 
 Slutlig deponihöjd styrs av detaljplanen. I övrigt sker ingen inverkan på landskapsbilden då ytor för behandling och mellanlagring ligger kringgärdade av skogsbeklädda höjdpartier. Deponiernas tillväxt kommer sannolikt att ske snabbare med den utökade verksamheten.  
 

Kommer att belysas och kommenteras i MKB. 



 
SÖRAB bedömer inte att några dispenser krävs. 

 
 Bullerutredning 
 Fortsatta prövotidsutredningar för utsläpp till vatten 

 
 

 
SÖRAB föreslår följande samrådsprocess: 

 Länsstyrelsen i Stockholms län samt Vallentuna kommun bjuds in till 
myndighetssamrådsmöte. 
 

 Närboende, lokala föreningar och närliggande verksamhetsutövare bjuds 
in till skriftligt samråd och till ett samrådsmöte på Löt den 16 maj klockan 
18. Inbjudan sker genom annons i lokaltidning, Dagens Nyheter och Post- 
och Inrikes tidningar samt via riktat utskick. 
 

 Skriftligt samråd med övriga myndigheter (utökad samrådskrets): 
- Naturvårdsverket 
- MSB 
- Trafikverket 
- Norrtälje kommun 
- HaV 
- SGI 
- SGU 
- Storstockholms brandförsvar 
- Vattenmyndigheten för norra Östersjön 
 

Bilaga A – Anläggningens lokalisering 
Bilaga B – Översiktskarta närområde 
Bilaga C – Ytor inom avfallsanläggningen 



 

 

Löt avfallsanläggning 

Bilaga A – Anläggningens lokalisering Samrådsunderlag Löt avfallsanläggning 

N 



 
Den röda markeringen visar avfallsanläggningen. Blåa markeringar avser område med fritidsbebyggelse i närområdet. Gröna markeringar avser 
permanent- och fritidsbebyggelse i närområdet. Orangea markeringar avser verksamhetsbyggnader i närområdet 

Bilaga B – Översiktskarta närområde 
Samrådsunderlag Löt avfallsanläggning 



  Bilaga C, Ytor inom Avfallsanläggningen 

 
I tabell 1, 2 och 3 nedan framgår vad de olika ytorna används till 
  



  Bilaga C, Ytor inom Avfallsanläggningen 

Tabell 1. Verksamhetsytor på Löts avfallsanläggning. På rödmarkerade ytor pågår behandling och mellanlagring av förorenade jordar. 
verksamhetsyor        
namn utövare Användning area (ha) rinner till  
lagerplats 10 Big Bag sortering/lagring 0,35 L4 
lagerplats 6:1 SÖRAB sortering/lagring 1,25 L4 
lagerplats 6:2 SÖRAB sortering/lagring 0,21 L1 
lagerplats 6:3 SÖRAB lagring/sortering 0,34 L1 
lagerplats 1 SÖRAB lagring/sortering 0,84 L1 
lagerplats 8 SÖRAB Återvinningscentral 0,21 L1 
lagerplats 3:1 SUEZ Oljeslamanläggning 0,26 L17 lagerplats 3:3 & lagerplats 12 SUEZ/SÖRAB  Behandling förorenade jordar & ris 3,21 L17 
lagerplats 9 SÖRAB Tryckimpregnerat 0,53 L1 
lagerplats 13 SÖRAB Konstruktionsmaterial 0,39 L1 
lagerplats 3:2 SITA Biosan 0,87 L17 
lagerplats 7 Big Bag sortering/lagring 1,39 L1 
  totalt: 9,9 ha  

 
Tabell 2. Deponiytor på Löts avfallsanläggning. På rödmarkerade deponier pågår deponering av 
förorenade jordar 
 

 
     Tabell 3. Dammar och övriga ytor i lakvattenreningssystemet på Löts avfallsanläggning (VM=våtmark, ÖS=översilningsområde) 

dammar, våtmark & översilning        
namn Utövare Användning area (ha) rinner till  
L4 SÖRAB Lagring 1,09 L2E 
KBR - testanläggning SÖRAB Behandling 0,32 VM 
L1 SÖRAB Lagring/Behandling 0,35 VM 
L2E SÖRAB Lagring 0,87 KBR 
våtmark (VM) SÖRAB Behandling 2,26 ÖS 
översilningsområde (ÖS) SÖRAB Behandling 4,69 L3 
L17 SITA Provtagning 0,07 L1 
  totalt: 9,7 ha   

deponi         namn  utövare Användning area (ha) rinner till  
IFA 1 & 2  SÖRAB IFA-deponi 15,9 L4 Ask, el & asbestdeponi  SÖRAB ask, el & asbest 2,9 L4 IFA3-deponi  SÖRAB IFA-deponi 1,7 L4 FA1-deponi  SÖRAB FA-deponi 0,18 L4 FA2a & FA2b SÖRAB FA-deponi 1,8 L4 
    totalt: 22,5   
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