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Synpunkter/yttranden inkomna i samband med samråd inför ändringstillstånd gällandehantering av förorenade massor, Löt 
avfallsanläggning. 
I nedanstående tabell är, under samrådstiden, inkomna synpunkter och yttranden sammanställda och kommenterade/besvarade. 

Samrådssynpunkt/Yttrande Inlämnat av: SÖRABs kommentar/svar 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avstår från att yttra sig. 

MSB _ 

På uppdrag av enhetschefen Ann Lundström meddelas att Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig i rubricerat ärende.  
HaV - 

Jag är oroad över mängden förorenade massor ska ökas med 100 000 ton per år. 
I underlaget beskrivs att den mottagna mängden förorenade massor har legat på en hög nivå de senaste fem åren. Nu vill man utöka den. 
Jag vill att man tydligt beskriver konsekvenserna i MKB av att utöka belasta området med 100 000 per år.  Jag vill att man tittar på ett fler årsperspektiv. 5 år, 10 och 15 år framåt och kanske 30 år framåt. Om man tar emot 265 000 ton per år i 15 år blir det 3 975 000 ton/totalt och någonstans måste det ju påverka trafik, ljud, natur, djur och vattenflöden, eller hur?   Vad är det som säger att om 5 år så vill ni återigen utöka mottagande massor till deponi och farligt avfall till kanske 400 000 ton per år?  Jag vill att man tar höjd för i MKB för ett sådant scenario. Detta så att Mark- och 

Carina Tensmyr 
Hildinger, 
Lövlundsvägen 15, 
18697 Brottby 

Miljökonsekvensbeskrivningen som åtföljer ansökan beskriver 
konsekvenserna av den utökade verksamheten på kort och lång 
sikt. 
En ytterligare ökning av mängderna kräver en nya ansökan med 
tillhörande beskrivning av de miljökonsekvenser en ytterligare 
utökning medför. 
Verksamheten vid Löt har varit föremål för lokaliseringsprövning 
enligt miljöbalken och äldre lagstiftning vid ett flertal tillfällen. 
Eftersom tillkommande verksamhet utgör en integrerad del av 
den pågående verksamheten, bör alternativa lokaliseringar 
utanför verksamhetsområdet inte kunna aktualiseras (annat än 
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miljödomstolen kan se vad detta kan leda till. Kanske det är bättre att bygga nya anläggningar, i de kommuner vars avfall vi nu tar emot på deponi. 
Jag vill att ni säkerställer att lötvattnet och farligt avfall inte kan tränga in vår vattentäkt och om det gör det vem står då för kostnaderna som kommer med dessa konsekvenser. Tänker närmast på om vi blir utan vatten och måste tvångsanslutas till ett kommunalt ledningsverk. Men det kan också finnas konsekvenser för jordbruket, detta måste också konsekvensbeskrivas.  
Jag vill också att man redovisar för de sprängningar som troligtvis måste genomföras för deponierna. Jag vill också att konsekvensredovisningen redovisa hur det dagliga och nattliga arbetet påverkar ljudet. Vi störs redan idag av de nattliga arbetena. 

möjligen inom andra anläggningar som drivs av andra 
huvudmän). 
Ytvatten och grundvatten uppströms och nedströms 
anläggningen undersöks löpande och resultaten redovisas årligen 
i samband med bland annat miljörapporteringen. 
Sprängningen inom bergtäkten regleras inom separat tillstånd 
som inte påverkas av den planerade förändringen. Båda 
verksamheterna har bullervillkor som följs upp genom bland 
annat mätningar. 
Utökningen kommer att medföra utökade trafikrörelser på 
vägnätet utanför Löt. En bullerutredning kommer att bifogas 
MKB. Utökningen kommer att ske på redan tillståndsgivna och 
planlagda verksamhetsytor. Det kommer därmed inte att ske 
något ianspråktagande av natur- eller jordbruksmark utanför det 
planlagda området.   

- Utöka området vattenprover tas på runt anläggningen för att 
säkra att grundvattnet inte påverkas. Samt redovisa detta så 
alla kan ta del av mätningarna. 
- Se till att tung trafik till Löt inte åker väg 268 Gamla 
Norrtäljevägen utan åker in direkt från E18. Med exempelvis 
skyltning. 

Patrick Palmroos, 
Hoven-långsjöns 
samfällighetsförening 

Ytvatten och grundvatten uppströms och nedströms 
anläggningen undersöks löpande och resultaten redovisas årligen 
i samband med bland annat miljörapporteringen. 
Miljörapporterna finns tillgängliga via SÖRAB. 
Trafikräkning har genomförts som visar att den absoluta 
huvuddelen av den tunga trafiken (>95%) anländer och lämnar 
anläggningen via den närmaste vägen till E18 och alltså inte åker 
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söderifrån via väg 280 (Gamla Norrtäljevägen). SÖRAB anger via 
sin hemsida att anläggningen nås via E18. 

I samrådsunderlaget avsnitt 5.1.2. anges att ”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 ofta friklassas, krossas och sedan användas som återfyllnad eller konstruktionsmaterial inom, eller utanför anläggningen.” SGI anser att begreppet ”friklassning” ska beskrivas i den kommande tekniska beskrivningen. Innebär det att de grövre fraktionerna kan friklassas och upphöra att vara avfall? Kraven för friklassning bör i så fall beskrivas. 

SGI Friklassning innebär att materialet uppfyller Naturvårdsverkets 
riktlinjer för fri återanvändning i anläggningsarbeten (enligt 
rapport NV 2010:1). Detta innebär att materialet inte får 
innehålla föroreningsnivåer som överskrider ”Mindre än ringa 
risk”. 
Efter riskbedömning och anmälan till tillsynsmyndighet kan även 
material med andra föroreningshalter återanvändas. Detta styrs 
dock av den enskilda tillsynsmyndigheten på den plats massorna 
skall återanvändas. 
För de massor som används förkonstruktionsändamål inom 
anläggningen finns kraven beskrivna i nuvarande tillstånd. 
Ovanstående redovisas också i TB och MKB. 

Utsläpp till vatten. Under avsnitt 5.1.5. anges att ”deponiytor kommer att utökas i anslutning till nuvarande deponier. Frigjorda ytor efter bergtäktsverksamhet 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 

SGI Nuvarande och framtida vattenbehandling redovisas i TB och 
MKB.  
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anges i denna beskrivning.” Vidare anges under avsnitt 6.1.1 att ”den utökade verksamheten med förorenade jordar bedöms inte påverka utsläppsförhållanden jämfört med nuvarande verksamhet till följd av att varken behandlingsytor, avfallstyper eller behandling/lagringstekniker kommer att förändras” SIG uppfattar det som att lakvattnet behandlas lokalt av lakvattenreningssystemet som beskrivs i bilaga C och att det behandlade lakvattnet släpps till ett jordbruksdike norr om anläggningen som sedan mynnar i sjön Jälnan. Vi antar vidare at de nya deponiytor bör leda till en ökad mängd lakvatten. Är det lokala lakvattenreningssystemet dimensioneras för att klara en ökad mängd lakvatten? En ökad mängd lakvatten skulle kunna leda till ett ökat massflöde av olika ämnen till jordbruksdiket. Kommer detta att beaktas i prövotidsutredningen? 
Deponering (avsnitt 5.1.5.)Vad menas med ”kriterier för konstruktionsmaterial i deponin” SGI Redovisas i TB och MKB 
Eftersom tillgängligt underlag är översiktligt väljer SGI att avvakta kommande möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på den tekniska beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen. 

SGI - 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun har inget att erinra emot den föreslagna utökningen av tillståndet men vill lämna följande synpunkter som har bäring på resurshushållning och återvinningsgrad av det mottagna avfallet. 1. Det framgår inte av samrådshandlingarna hur målet i EU:s ramdirektiv för avfall ska uppfyllas, att senast 2020 skall 70 

Miljö- och 
samhällsbyggnads-
nämnden i Vallentuna 
kommun 

SÖRAB arbetar aktivt mot återvinningsmålet som inte berör 
aktuell utökning.  
Återvinningsmålet (70%) omfattar inte sten, jord och betong i 
allmänhet och inte farligt avfall (förorenade massor) i synnerhet. 



  Bilaga 8 till samrådsredogörelse 

viktsprocent av icke-farligt bygg- och rivningsavfall återvinnas eller materialåtervinnas. 
2. De framgår inte om bolaget har en policy att materialåtervinna och då inte bara för att täcka behovet av konstruktionsmaterial för eget bruk d.v.s. sluttäckning av delar av deponin. Enligt 12 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner ska kommunen i avfallsplanen redovisa översiktliga uppgifter om avfallsmängder för avfall som kommunen inte ansvarar för och om hur detta avfall hanteras enligt avfallshierarkin i enlighet med 2 kap. 5§ och 15 kap. 10§ miljöbalken. 

Miljö- och 
samhällsbyggnads-
nämnden i Vallentuna 
kommun 

SÖRABs ägarkommuner har också i sin kommungemensamma 
avfallsplan målsatt att öka återanvändning av avfall och där 
pekat ut bland annat schaktmassor som ett avfallsområde där 
återanvändningen bör underlättas och stimuleras. 
Materialåtervinningen av massor från behandlingsverksamheten 
med förorenade massor syftar främst till att nedbringa 
föroreningsnivån till kriterier för återvinning inom tillståndsgivet 
område (se fråga om kriterier) men grövre fraktioner kan ofta 
friklassas och på så sätt återvinnas. Eventuell återvinning av 
massor som inte klarar kraven för ringa risk är idag begränsad 
utifrån att det ställs höga krav på lågt föroreningsinnehåll och låg 
lakbarhet när dessa skall återföras till samhället. Därför gör 
SÖRAB en konservativ bedömning av den andel som kan 
återföras till samhället. Verksamheten är också en viktig del av 
avgiftningen i samhället och större delen av avfallet deponeras 
därför kontrollerat. 

3. Det vore önskvärt om det framgår tydligt vad den planerade ökningen av mottagna förorenade massor  har för konsekvenser för avfallsanläggningens planerade driftstid enär kommunen har ansvar att göra en planering för avfallshanteringen lokalt enligt 12 och 13 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall.  

Miljö- och 
samhällsbyggnads-
nämnden i Vallentuna 
kommun 

Nuvarande iordningställda deponiytor räcker troligen till 
2020/2022 beroende på inflödet av massor. Anläggningen har i 
dagsläget kapacitet att deponera ytterligare cirka 12-13 miljoner 
ton. Med en hög deponeringstakt i en omfattning som motsvarar 
nuvarande deponering plus sökt ökad deponering så räcker 
deponeringskapaciteten i ca 50 år till. 



  Bilaga 8 till samrådsredogörelse 

Lastbilarna kan vi blöt väderlek dra med sig jord-, ler- och grusmaterial som senare släpper från lastbilen varvid slirig vägbara och senare damning uppstår. Det är därför viktigt med hårdgjorda och rena ytor inom uppläggningsområdet som hålls rena .Trafikverket anser det angeläget med hårdgjorda ytor inom uppläggningsområdet. 
Bedömningen är att vägnätet runt Löt har god kapacitet att omhänderta ökade transportrörelser till följd av den utökade verksamheten. Trafikverket ser fram emot att ta del av en analys av trafiken i kommande MKB. 

Trafikverket region 
Stockholm 

Ytorna inom anläggningen är hårdgjorda och städas av enligt 
städplan. Samtliga uppläggningsytor är anslutna till det lokala 
lakvattensystemet. Lastbilar som kört inom ytorna för förorenad 
jord skall, innan de lämnar anläggningen, rengöra däcken. Detta 
enligt villkor i gällande tillstånd. 

Hur mycket kan köras ut igen för återanvändning?  
 

Samrådsmöte med 
närboende 

Andelen ren jord som kan köras ut, till fri återanvändning i 
anläggningsarbeten, är helt beroende på vilka massor som tas 
emot och deras sammansättning. Eftersom vi inte vet vilka 
massor som kommer att tas emot för behandling går det inte att 
svara på. Erfarenhetsmässigt ligger andelen uppskattningsvis 
mellan 0-15 % av de intagna massorna. 

Hur länge räcker befintliga deponiytor? Samrådsmöte med 
närboende 

Räcker troligen till ca 2020/2022 beroende på inflödet av massor. 
Anläggningen har kapacitet att deponera ytterligare cirka 12-13 
miljoner ton om ytterligare deponibottnar anläggs inom de 
områden som utpekats i detaljplanen.  

Hanteras asfalt?  
 

Samrådsmöte med 
närboende 

Mindre volymer asfalt kan följa med schaktmassor. Enstaka lass 
med asfalt tas emot och krossas och användas som 
konstruktionsmaterial om massorna är tillräckligt rena. 
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Det är väldigt många bilar som går Garns-Åby-vägen. 
 

Samrådsmöte med 
närboende 

Fordonsräkning har visat att andelen bilar som anländer söder 
ifrån via Garns-Åby-vägen är få. Mindre än 5 % av lastbilarna 
och ca 30-40% av personbilarna anländer från det hållet. 

Hur väl följer man teknikutvecklingen vad gäller nya metoder 
för behandling av jord?  Samrådsmöte med 

närboende 
Utveckling pågår hela tiden. Nya BAT-slutsatser kommer också 
innebära krav på tillämpning av bästa tillgängliga teknik. 

Hur pass grovt koncentrat av tungmetaller kan man 
återvinna? Samrådsmöte med 

närboende 
Idag utvinns inte metaller från den förorenade jorden p.g.a. låga 
koncentrationer som inte gör det miljömässigt eller ekonomiskt 
försvarbart. 

Finns utrustningen för frysseparering kvar inom området? Samrådsmöte med 
Länsstyrelsen i 
Stockholms län och 
Vallentuna kommun 

Nej 

Omfattas verksamhetsförändringen av Förordningen om 
verksamhetsbuller? E18 omfattas av den. Samrådsmöte med 

Länsstyrelsen i 
Stockholms län och 
Vallentuna kommun 

Ja. Frågan kontrolleras och belyses i MKB och tillhörande 
bullerutredning. 

Eventuellt har ytterligare ny information kommit in i VISS-
databasen sedan mars 2017. Samrådsmöte med 

Länsstyrelsen i 
Stockholms län och 
Vallentuna kommun 

Bedömningen av påverkan av utsläpp till vatten har utgått ifrån 
senast presenterad data på VISS för den aktuella 
vattenförekomsten. Detta kontrollerades under mars 2017 och 
juli 2017. 

Utifrån olycksrisker bör beaktas att verksamheten inom 
bergtäkten troligen numer är en SEVESO-anläggning. 

Samrådsmöte med 
Länsstyrelsen i 

Se avsnitt 9 anmälan. 
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SEVESO-klassningen är ny och baseras troligen på förekomst 
och mängd av sprängämne. Kan deponigasen medföra att 
även deponiverksamheten omfattas av SEVESO-
lagstiftningen? 

Stockholms län och 
Vallentuna kommun 

MKB:n ska omfatta beskrivning av ev. påverkan på MKN för 
luft från transporter och i övrigt påverkan från transporter, 
buller m.m. 

Samrådsmöte med 
Länsstyrelsen i 
Stockholms län och 
Vallentuna kommun 

Ja en beskrivning kommer att göras i MKB. 

 
 


