
 
 

 
Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, önskar öka Löts tillståndsgivna årliga 
mängd avseende att ta emot, behandla, mellanlagra och deponera farligt, icke 
farligt och inert avfall i form av förorenade massor (inklusive oljeslam) från 
165 000 ton till 265 000 ton. 
Bolaget har genomfört en samrådsprocess med berörda myndigheter och 
allmänhet, i enlighet med 6 kap Miljöbalken. Samrådet har skett i en utökad 
samrådskrets. En sammanfattning av samrådsprocessen redovisas nedan. 
Detaljerna finns redovisade i bifogade underlag, annonser, protokoll och kopior 
av presentationsmaterial. 
Samrådsperioden har löpt från den 27 april 2017 till den 11 juni och omfattat 
nedanstående aktiviteter: 

• 27 april 2017: Samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län och Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun. 
• 2 maj 2017: Annonsering I DN, Mitt i Vallentuna samt post- och inrikestidningar med inbjudan till möte och skriftligt samråd. 
• 2 maj 2017: Information på SÖRABs hemsida och i kundmottagningen på Löt. 
• 2 maj 2017: Utskick av samrådsunderlag och inbjudan till samråd till övriga myndigheter. 
• 3 maj 2017: Utskick, samrådsinbjudan, närboende. 
• 16 maj 2017: Samrådsmöte med allmänheten på Löt 
• 11 juni 2017: Samrådet avslutas och inkomna synpunkter sammanställs och besvaras/kommenteras. 
• 26 juli 2017: Länsstyrelsen meddelar den planerade utökningen av verksamheten ingår bland de verksamheter som alltid ska antas  medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 § miljöbalken och 3 § första stycket till förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 

Samrådsprocessen inleddes med möte den 27 april 2017 där länsstyrelsen i 
Stockholms län och Vallentuna kommun informerades om bolagets planerade 
utökning av verksamheten på Löt avfallsanläggning. I samband med mötet 
redovisade SÖRAB omfattningen av föreslagen ändring och Länsstyrelsen och 
kommunen fick ta del av det material som skulle utgöra samrådsunderlag.  Vid 
mötet diskuterades utökningen, den förväntade miljöpåverkan samt vad som bör 
ingå i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Utifrån synpunkter från 
Länsstyrelsen kompletterades samrådsunderlaget och samrådskretsen. I bilaga 1 



finns samrådsunderlaget. Protokoll från samrådet med Länsstyrelsen och 
Vallentuna kommun återfinns i bilaga 2. 
Den 2 maj 2017 skedde annonsering i DN, Mitt i Vallentuna samt post- och 
inrikestidningar med inbjudan till möte och skriftligt samråd. I bilaga 3 är 
annonserna samlade. I samband med annonseringen lades även information ut på 
SÖRABs hemsida och på informationsskärm i anslutning till kundmottagningen 
på Löt. På hemsidan publicerades även samrådsunderlaget. Mailutskick med 
samrådsunderlag (bilaga 4) skedde till nedanstående myndigheter och kommuner: 

- Naturvårdsverket (NV) 
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
- Trafikverket (TrV) 
- Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 
- Statens geotekniska institut (SGI) 
- Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
- Storstockholms brandförsvar (SsBf)) 
- Vattenmyndigheten för norra Östersjön 
- Norrtälje kommun 
- Vallentuna kommun 
- Länsstyrelsen i Stockholms län 

Den 3 maj skedde brevutskick till närboende samt företag och föreningar i 
närområdet. Brevet samt sändlista framgår av bilaga 5. Brevet innehöll inbjudan 
till samråd samt informationsmöte. 
Samrådsmöte för allmänheten hölls den 16 maj klockan 18 på Löt 
avfallsanläggning. Till mötet kom 11 st närboende (7 st från fastigheter inom Löt, 
en person från Kårsta ca 4 km väster om Löt, 2 personer från Lövlunda ca 1,5 km 
sydost om Löt och 1 person från Ekskogen ca 4 km sydost om Löt). 
Föredragande på mötet var 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 
bestod av Rickard Cervin, Produktionschef samt Annelie Kärrholm, platschef Löt. 
Vid samrådet presenterades den planerade verksamhetsförändringen samt förslag 
till omfattning av MKB. Deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor. Den 
presentation som visades vid mötet återfinns i bilaga 6. I bilaga 7 återfinns 
mötesprotokollet inkl deltagarförteckning. 
Samrådsperioden löpte från början till den 4 juni 2017 men utifrån önskemål från 
SGI och Vallentuna kommun förlängdes samrådstiden till den 11 juni. 
De synpunkter som inkommit har sammanställts och kommenterats/besvarats i 
bilaga 8. 
Samtliga inkomna yttranden återfinns i bilaga 9. 
  



Bilagor: 
1. Samrådsunderlag 
2. Protokoll samrådsmöte med Länsstyrelsen och Vallentuna kommun 
3. Tidningsannons (Exempel från Mitt i Vallentuna) 
4. Samrådsinbjudan till myndigheter och kommuner 
5. Samrådsinbjudan till närboende, föreningar samt företag i 

närområdet. 
6. Presentation från samrådsmöte med allmänheten. 
7. Protokoll från informationsmöte (samrådsmöte) med allmänheten. 

Inkl. deltagarförteckning 
8. Sammanställning över inkomna samrådssynpunkter/yttranden inkl. 

SÖRABs svar och kommentarer. 
9. Inkomna samrådssynpunkter/yttranden 
10. Meddelande från Länsstyrelsen 


