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Välkomna att samråda med oss om framtidens verksamhet på Löt avfallsanläggning

SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Vårt uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner förutom Stockholm. Vi tar även emot verksamhetsavfall från företag i regionen.

Löt avfallsanläggning

E18

SÖRAB planerar att utöka verksamheten med förorenade massor på Löt avfallsanläggning
•

•

•

•
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Varför söker SÖRAB tillstånd?
• Mottagna mängder förorenade massor in till Löt, i förhållande till tillståndsgivna mängder, har legat på en hög nivå de senaste fem åren.
• Stora mängder förorenade massor som behövs ta om hand inom Stockholmsregionen.
• Löt avfallsanläggning ligger strategiskt vid E18, har ytor för behandling och deponering samt infrastruktur i form av maskinutrustning och vattenrening.
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Tillstånd för verksamheten
• För att få driva en avfallsanläggning krävs tillstånd enligt miljöbalken.
• Tillstånd för verksamheten ges av Mark- och miljödomstolen.
• Ett tillstånd reglerar vilken verksamhet som får bedrivas och hur den får påverka miljön. 
• Miljödomstolen beslutar om villkor för verksamheten
• Nuvarande tillståndsdomar för verksamheten på Löt;MD 2010-03-03, mål M3092-08MöD 2011-03-23 mål M 2557-10 samt MD 2016-06-09 (prövotidsfrågor)

Tillståndsansökans innehåll

• Teknisk beskrivning (TB) där verksamheten, tekniska förutsättningar  och skyddsåtgärder beskrivs. • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i vilken miljöeffekterna från verksamheten beskrivs• Samrådsredogörelse.• Statusrapport. Status mark- och grundvattenföroreningar.
MKB ligger till grund för Mark och miljödomstolens beslut.
Sökande ska samråda med myndigheter och berörda. 

Pågående verksamhet med förorenade massor på Löt
• Mottagning, behandling och deponering av 165 000 ton förorenade massor per år. Regleras i tillståndsdomar  från 2010/2011.
• Förorenade massor från saneringsprojekt.
• Massorna förbehandlas beroende på innehåll innan de deponeras.
• Dag- och processvatten liksom lakvatten från deponin samlas upp och behandlas på anläggningen.

Grind Kundmottagning och våg
Behandlingsyta förorenad jord Behandlingsyta förorenad jord

Deponi, förorenade jordar

Deponi, förorenade jordar

Processvatten-behandling
Våtmark för efterpolering
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Behandling av förorenade massor
T ex sortering, biologisk behandling, jordtvätt, stabilisering av förorenad jord

Mottagning behandling, mellanlagring och deponering av 165 000 ton förorenade massor per år.
Mottagning behandling, mellanlagring och deponering av 265 000 ton förorenade massor per år. Samma behandlingsytor och tekniker som i nuvarande tillstånd.

Miljökonsekvenser förorenade jordar

Sabotage och stölder

Utsläpp till luft

Damm, lukt

Hushållning med naturresurser och energi

BullerT ex från transporter och maskiner 

OlycksriskerT ex läckage, skred, ras

TransporterTill/från/inom området

Utsläpp till vattenFrån deponi och verksamhetsytor KemikalieförbrukningFramförallt dieselförbrukning
LandskapsbildenDelvis reglerad i detaljplanen Uppfyllelse av miljömål och lagar

T ex miljökvalitetsnormer

Transporter nuvarande verksamhet
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Transporter/buller – utökad verksamhet
•

•

Utsläpp till luft - nuvarande verksamhet
•

•
•

Utsläpp till luft - utökad verksamhet
•

•

•
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Utsläpp till vatten - nuvarande verksamhet
•

•

•

•

Löt avfallsanläggning

E18
Jälnan

Utsläpp till vatten - utökad verksamhet
•

•

•

•

Övrig miljöpåverkan
•

•

Processen
• Samrådsperiod 2 maj till 4 juni
• Inledande samråd med Länsstyrelsen, 27 april 2017
• Annonsering DN, Mitt i Vallentuna, post- och inrikes tidningar med inbjudan till möte och skriftligt samråd, 2 maj 2017 
• Utskick närboende, 3 maj 2017
• Samrådsmöte på Löt, 16 maj 2017
• SÖRAB sammanställer ansökan inkl MKB och statusrapport som skickas till mark- och miljödomstolen, ca 30 juni 2017
• Remittering av ansökan till berörda myndigheter, kompletteringar
• Dom

Frågor?
Synpunkter och skriftligt samråd


