
  

 

PROTOKOLL 
Ändringstillstånd hantering av förorenade massor, Löt avfallsanläggning 
Samrådsmöte, Länsstyrelse, Vallentuna kommun och SÖRAB 
Datum: 2017-04-27 
Tid: 13.00-15.00 
Plats: Hagby återvinningsanläggning, Täby 
 
Närvarande: 
Frida Hellblom (FH)  Vallentuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stefan Hellmin (SH)  Länsstyrelsen i Stockholms län 
Matthis Kaby (MK)  Länsstyrelsen i Stockholms län 
Johanna Leback (JL)  SÖRAB, Miljö- och kvalitetsavd. 
 
1. Presentation av mötets deltagare 
Var och en presenterade sig. 
2. Genomgång av samrådsunderlag 
Skriftligt samrådsunderlag distribuerades inledningsvis på mötet. (Utifrån synpunkter på mötet 
kompletterades underlaget och skickades ut som slutversion den 2 maj. Slutgiltigt samrådsunderlag 
bifogas samrådsredogörelsen i ansökan.) 
2.a Bakgrund till ansökan 
JL: SÖRAB har under de senaste fem åren legat nära tillståndsgränsen för förorenade massor på Löt. 
Under 2016 fick vi stänga mottagningen i november eftersom vi då hade tagit emot 164 998 ton av 
tillståndsgivna 165 000 ton. Detta medförde problem för aktörer i regionen eftersom även Högbytorp 
hade nått sin tillståndsgivna mängd. Efterfrågan på mottagnings och behandlingskapacitet för förorenade 
massor bedöms fortsatt vara hög i regionen utifrån att det finna många förorenade områden som måste 
efterbehandlas och utifrån att det sker en kraftig exploatering och att stora delar av denna sker inom 
förorenade områden. 
JL: På Löt finns utrymme, vattenbehandling och kompetens som gör att det är möjligt att utöka 
mottaagningen. Anläggningen har också ett strategiskt geografiskt läge i regionen samt tillgång till goda 
transportvägar in till anläggningen. 
JL: SÖRAB avser att söka för en utökning om 100 000 tion per år vilket innebär 265 000 ton. 
  



  

 

2b. Alternativ 
Lokalisering: Överskjutande 100 000 ton hanteras på annan anläggning inom, eller utom 

regionen. 
Nollalternativ: Verksamheten fortgår som idag, dvs mottagning, behandling, mellanlagring och 

deponering av max 165 000 ton förorenade massor per år. 
 

2c. Lokalisering och verksamheter 
JL: Genomgång av nuvarande verksamheter inom Löt. Ändringstillståndet berör endast hanteringen av 
förorenade massor. Den utökade verksamheten planeras att bedrivas på befintliga ytor för förorenade 
massor. Deponering kommer ske inom befintliga deponiytor samt, vartefter befintliga deponier fylls, inom 
nya deponibottnar inom områden som utpekats i nuvarande tillstånd. 
JL: Verksamheten med förorenade jordar kommer precis som idag huvudsakligen att bedrivas vardagar 
mellan klockan 06-18. 
JL: Nuvarande behandlingsmetoder består av sortering, biologisk behandling av olje- och PAH-förorenade 
massor, avvattning och stabilisering. Dessa metoder bedöms användas även fortsättningsvis. För tillfället 
finns också tillstånd för att frysseparera sediment men denna metod används inte för tillfället. 
SH: Finns utrustningen för frysseparering kvar inom området? 
JL: Nej. 
JL: I nuvarande tillstånd för anges att nya behandlingsmetoder påbörjas ska bolaget underrätta 
tillsynsmyndigheten om vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas för att reducera den tillkommande 
behandlingsverksamhetens omgivningspåverkan. SÖRAB avser inte yrka på att detta villkor ska ändras. 
2d. Resursförbrukning 
JL: Huvudsaklig resursförbrukning består av små mängder el, vatten och kemikalier för den biologiska 
behandlingen.Drivmedel samt smörjmedel och underhållskemikalier åtgår för transporter och drift av 
maskiner. För byggnation av behandlingsytorna har material för högkvalitativa tät- och ytskikt använts. 
2e. Förväntade miljökonsekvenser och innehåll i kommande MKB 
De miljöaspekter SÖRAB anser vara motiverade att beakta i den kommande MKBn är: 
Utsläpp till vatten, utsläpp till luft, lukt, transporter, buller, olycksrisker, sabotage och stöld, skadedjur och 
nedskräpning, hushållning med naturresurser och energi, kemikalieförbrukning, uppfyllelse av miljömål, 
lagar (exempelvis miljökvalitetsnormer) och planer. 
 
JL: SÖRAB har redan genomfört en bullerutredning. Den visar att verksamhetsutökningen kan genomföras 
utan att bullergränsvärden för industribuller eller trafikbuller på tillfartsvägarna bedöms överskridas. 



  

 

MK: Omfattas verksamhetsförändringen av Förordningen om verksamhetsbuller? E18 omfattas av den. 
JL: Frågan kontrolleras och belyses i bullerutredningen. 
FH: I nya förvaltningscykeln har nya riktvärden och indata sammanställts. Är detta beaktat? 
JL: Bedömningen av påverkan av utsläpp till vatten har utgått ifrån senast presenterad data på VISS för 
den aktuella vattenförekomsten. Detta kontrollerades under mars 2017. 
FH: Eventuellt har ytterligare ny information kommit in i VISS-databasen sedan dess. 
JL: En ny genomgång av VISS görs innan ansökan lämnas in. 
MK: Utifrån olycksrisker bör beaktas att verksamheten inom bergtäkten troligen numer är en SEVESO-
anläggning. SEVESO-klassningen är ny och baseras troligen på förekomst och mängd av sprängämne. Kan 
deponigasen medföra att även deponiverksamheten omfattas av SEVESO-lagstiftningen? 
SH: MKB:n ska omfatta beskrivning av ev. påverkan på MKN för luft från transporter och  i övrigt påverkan 
från transporter, buller m.m. 
3. Samrådsförfarande och tidplan 
JL: SÖRAB avser att genomföra ett utökat samråd för att spara tid i det fall ändringen antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Samrådsperioden löper från 2 maj till 4 juni. Omfattningen av samrådet är 
följande: 

• 27 april 2017: Samråd med Länsstyrelsen och Vallentuna kommun. 
• 2 maj 2017: Annonsering I DN, Mitt i Vallentuna SAMT post- och inrikes tidningar med inbjudan till möte och skriftligt samråd. 
• 2 maj 2017. Information på SÖRABs hemsida och i kundmottagningen på Löt. 
• 3 maj 2017. Utskick närboende. 
• 16 maj 2017. Samrådsmöte på Löt. 
• ca 30 juni 2017. SÖRAB sammanställer ansökan inkl MKB, samrådsredogörelse och statusrapport som skickas till mark- och miljödomstolen. 

Samrådhandlingar kommer att finnas tillgängliga via SÖRABs hemsida fr.o.m. 2 maj. 
JL: Listan med föreslagna myndigheter (NV, MSB, TrV, Norrtälje kommun och HaV) gås igenom och kompletteras utifrån förslag från MK, SH och FH med SIG, SGU, Storstockholms brandförsvar och Vattenmyndigheten för norra Östersjön, verksamhetsutövare i närområdet.  5. Övrigt 
JL: SÖRAB avser att återta verksamhetsutövaransvaret för verksamheten rörande förorenade massor 
MK: Eftersom det ligger ett ärende på Länsstyrelsen ang anläggningsnummer för SUEZ del av 
verksamheten kan det samtidigt vara lämpligt att återkalla den begäran. 



  

 

JL: I samband med ansökan kommer en statusrapport att upprättas. SÖRAB önskar genomföra denna på 
ett sätt som gör att vi slipper penetrera täta ytor för att ta prover under dessa. Istället kommer jordprover 
huvudsakligen uttas i direkt anslutning till behandlingsytorna. 
Antecknat av    Justeras 
 
Johanna Leback   Stefan Hellmin 
Miljöchef SÖRAB   Länsstyrelsen i Stockholms län 
 


