
PROTOKOLL 
Ändringstillstånd hantering av förorenade massor, Löt avfallsanläggning 
Informationsmöte (samrådsmöte) med allmänheten 
Datum: 2017-05-16 
Tid: 18:00-20:00 
Plats: Löt avfallsanläggning, Vallentuna 
Närvarande: 
Se separat närvarolista 
Föredragande: 
Johanna Leback, miljöchef SÖRAB 
Anders Borgmark, ansvarig för verksamheten med förorenad jord på Löt, Suez 
Emma Breitholtz, miljökonsult i ärendet, RSM&CO. 
Övriga deltagare från SÖRAB: 
Rickard Cervin, Produktionschef. 
Annelie Kärrholm, platschef Löt. 
 
Bilaga: Presentation samrådsmöte (ppt). 
 
Synpunkter och frågor som framfördes under samrådsmötet markeras med 
kursiverad text. 

 SÖRAB berättade om samrådsprocessen. 
 Genomgång av SÖRAB, verksamheten och nuvarande tillstånd. År 2016 

togs 266 000 ton avfall emot på anläggningen varav 165 000 ton 
förorenade massor. 

 Genomgång av gällande tillstånd.  
 Genomgång av syftet med ansökan och dess omfattning: Ökning från 

165 000 ton till 265 000 ton förorenade massor per år. Fråga om 165 000 
ton per år är ackumulerade mängden söker för/får ta emot och behandla årligen. 
SÖRAB förtydligade att det är vad som får tas emot per år. Lika mycket 
får tas emot som behandlas, lagras och deponeras årligen. 

 Hur mycket kan köras ut igen för återanvändning? Det beror helt på kvalitén på 
de massorna som kommer in. 

 Hur mycket av jordarna behöver köras till Kumla för förbränning? Väldigt lite. 
Endast jordar som innehåller föroreningar som är särskilt farliga (såsom 
PCB, dioxin) och som inte får deponeras, ens vid låga halter, körs ut för 
behandling på annan plats. 



 Vad innebär prövotid. Att SÖRAB under en bestämd tidsperiod testar ut nya 
vattenbehandlingstekniker och utvärderar effekten av dessa. 

 SÖRAB berättade om lak-, process- och dagvattnets väg från 
avfallsbehandlingsverksamheten via reningsverk ut i vattendrag som 
mynnar i Jälnan.  

 SUEZ berättade om verksamheten med förorenade jordar, tekniker och 
vilka föroreningar som behandlas. 

 Hur länge räcker befintliga deponiytor? Räcker troligen till 2020/2022 beroende 
på inflödet av massor. Anläggningen har kapacitet att deponera ytterligare 
cirka 14 miljoner ton. 

 Hanteras asfalt? Ja, mindre volymer asfalt följer med schaktmassor. Enstaka 
lass med asfalt tas emot och krossas och användas som 
konstruktionsmaterial om massorna är tillräckligt rena.  

 Alla bilar passerar en däckstvätt innan de lämnar anläggningen. 
 Det är väldigt många bilar som går Garns-Åby-vägen. 
 Det kan lukta från tippen ibland. SÖRAB förtydligade att lukten vanligtvis 

inte kommer från förorenade massor utan från del äldre deponin med 
organiskt innehåll. 

 Tas deponigasen omhand? Ja, för uppvärmning av byggnader och behandling 
av lakvatten. 

 Hur väl följer man teknikutvecklingen vad gäller nya metoder för behandling av jord? 
Utveckling av behandlingsmetoderna pågår kontinuerligt. 

 Hur pass grovt koncentrat av tungmetaller kan man återvinna? Idag utvinns inte 
metaller från koncentrat pga låga koncentrationer. 

 Flera av de närvarande vill följa hela ärendet. SÖRAB lägger ut ansökan i sin 
helhet via länk på hemsidan. De som anmäler sina e-postadresser 
informeras om ärendet. Samrådsredogörelsen är en del av ansökan. 
 

 
Sekreterare 
 
Emma Breitholtz 
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