
Detta dokument ingår som bilaga till ändringstillståndsansökan för Löt avfallsanläggning. Bilagan 
beskriver de recipienter som ligger nedströms Löt sam den påverkan som dagens, och den 
planerade verksamheten, förväntas medföra.  

 
Behandlat lak- och processvatten släpps ut och kontrolleras i utsläppspunkten, kallad L3, belägen 
i ett jordbruksdike (figur 2) som även tar emot ytvatten från uppströmsliggande markområden 
samt dagvatten från avfallsanläggningen. Lakvatten har släppts ut via L3 sedan 1998. Provtagning 
sker i en punkt i jordbruksdiket innan lakvattenutsläppet (Y5) samt i en punkt efter 
lakvattenutsläppet (Y7), se figur 2. Jordbruksdiket för sedan vattnet till sjön Jälnan (se figur 4) 
och därefter rinner det vidare ner via Rösjön till VISS-punkten, i nedre delen av Vretaån (vid 
Frihamra) innan det slutligen rinner ut i Norrtäljeviken. I figuren nedan redovisas en konceptuell 
modell över vattenrecipienternas läge i förhållande till varandra. 
Jälnan ligger inom både Norrtälje och Vallentuna kommuner.  Sjön kan beskrivas som långsmal, grund och mycket näringsrik med ett ganska rikt fågelliv. Den är inte skiktad sommartid. Utmed Jälnans västra strand går Väg 280 (gamla Norrtäljevägen). Terrängen stupar brant mellan vägen och sjön. Kring sjön ligger ett mindre antal hus och gårdar. Jälnan är nästan helt igenväxt. De flesta prover har därför tagits i rinnande vatten vid Jälnan tillopp. De flödesviktade totalhalterna av fosfor och av de särskilt förorenande ämnena arsenik, koppar, krom och zink vid Jälnans tillopp tyder på god ekologisk status. Totalhalterna av bly kadmium och nickel tyder på god kemisk status.  Vid en växtinventering 2008 hittades bandnate som ar rödlistad i kategorin, NT, nära hotad. Hoten mot bandnate anses vara ökad kvävebelastning, betning av änder och kanadagäss, igenväxning, muddring, upphört strandbete, inplantering av karp och torrläggning av lokalerna. Sjöns utveckling beror inte bara på näringsbelastningen utan även på vattennivån som delvis påverkas av den damm som finns vid Rösjön. Eftersom sjön är så pass grund och igenväxt är det möjligt att den fungerar som en renande våtmark. Om man jämför Jälnan med de miljökvalitetsnormer som gäller för större sjöar så skulle den ekologiska statusen vara måttlig beträffande totalfosforhalten. Totalhalter av metaller tyder på god ekologisk och god kemisk status (Friman M, 2014).  
Ingen provfiskning har ägt rum i sjöarna nedströms anläggningen, enligt Stockholms 
länsfiskekonsulent Henrik C Andersson kännedom. Inget provfiske i de aktuella vattendragen 
finns heller registrerat i SLUs databas för provfiske i sjöar - NORS. 
 



 
Figur 1 och Figur 2: Diket som tjänar som recipient för dag- och lakvatten från avfallsverksamheten och täktområdet. 

 
Figur 3 och Figur 4: Jälnans utlopp 
 
 

 
 
Figur 5: Förenklad beskrivning över vattenrecipienter nedströms Löt avfallsanläggning och dess placering i förhållande till varandra och avfallsanläggningen. 

 
Ju längre ner i sjösystemet vattnet från Löt kommer desto större blir spädningen på grund av 
bidrag från andra tillflöden. För att bedöma den acceptabla belastningen och önskade 
skyddsnivåer på de nedströmsliggande recipienterna beräknas spädningen utifrån uppgifter om 
vattenflöden i sjöarna och dess delflöden. 
I tabellen nedan är flödesdata sammanställda. Dessa avser årsmedelflöden och baserar sig på data 
från 2012-2016. Automatiserad flödesmätning i Y5 påbörjades 2013. Flödesdata används för att 
jämföra flödet mellan de olika recipienterna. Eftersom dessa samvarierar på så sätt att flödet ökar 



i samtliga vattendrag under nederbördsrika år så är det inte kritiskt med data från många år 
eftersom spädningen mellan vattendragen och sjöarna i stort sett är konstant.  
Tabell 1: Flödesdata som underlag för beräkning av spädning 

 
 
Utifrån data i tabellen ovan gällande flödet ut ur Jälnan samt inflöde i form av vatten från L3 och 
Y5 kan tillskottet av övrigt vatten till Jälnan beräknas. Detta övriga vatten kommer från andra 
ytvattendrag som inte passerar förbi Löt. Flödets andel i L3 och Y5 är sammanställt i tabellen 
nedan. 
Tabell 2: Beräkning av de andelar av flödet som kommer till Jälnan från L5 och via Y5 

  
Flödet från L3 ligger kring 2 % av Jälnans flöde medan flödet i Y5 varierar mer. Då 15 % av 
Jälnans avrinningsområde ligger uppströms Y5 och uppmätta flöden är i den storleksordningen 
har 15% använts i de beräkningar som görs med avseende på ekologisk status och 
miljökvalitetsnormer. 
Utifrån data i tabellen ovan kan inströmningen av vatten till Jälnan beskrivas enligt figur 6 nedan. 
Utifrån flödesdata kan konstateras att ca 83% av vattnet till Jälnan kommer från andra flöden än 
det som går i jordbruksdiket vid Y5 och via L3. 

Vattendrag Benämning Flöde (m3/h) År Referens
17 2012 SÖRABs egenkontroll
12 2013 SÖRABs egenkontroll
11 2014 SÖRABs egenkontroll
16 2015 SÖRABs egenkontroll
12 2016 SÖRABs egenkontroll

139 2012 Baserad på nederbörd och ytan av avrinningsområdet
331 2013 SÖRABs egenkontroll
54 2014 SÖRABs egenkontroll
97 2015 SMHI
53 2016 SÖRABs egenkontroll

925 2012 SMHI
662 2013 SMHI
568 2014 SMHI
649 2015 SMHI
442 2016 SMHI

1 051 2011 SMHI
1 739 2012 SMHI
1 199 2013 SMHI
1 050 2014 SMHI
1 167 2015 SMHI

Jälnan

VISS-punkten i Vretaån QVISS

QL3L3

Jordbruksdiket i punkt Y5 QY5

QJ

Vattenström Andel av Jälnans flöde År
1,8% 2012
1,8% 2013
1,9% 2014
2,5% 2015
2,7% 2016
15% 2012
50% 2013
10% 2014
15% 2015
12% 2016

L3

Jordbruksdiket i pynkt Y5



 
Figur 6: Flöden in och ut ur Jälnan. QL3 är flödesbidrag från SÖRABs utsläppspunkt, QY5 är flödet i jordbruksdiket förbi Löt, Qövrigt är flödet från andra vattendrag som mynnar i Jälnan. 

 
Fältmätningar i 12 st. grundvattenrör i anslutning till Löts avfallsanläggning görs i maj och 
september. Halten metaller, näringsämnen och klorid analyserades i tre grundvattenrör (G7-2Y, 
G7-2B, G1). Se tabell 3 för en beskrivning av de olika provplatserna för grundvattenprover. I 
årsskiftet 2016/2017 sattes nya rör i G5 och G72B, vilka kommer att användas för provtagning 
2017. 
 Tabell 3: Provpunkter för grundvattnen 

G1  Djupt grundvatten från rör uppströms deponin i dalgång 1  
G3 Djupt grundvatten från rör uppströms deponin i dalgång 3  
G5 Djupt grundvatten från rör nedströms deponin mellan utjämningsmagasin och luftad damm  
G6 Djupt grundvatten från rör nedströms deponin. (Tidigare benämning: nr 8012) 
G7-1Y Ytligt grundvatten - på tröskel ut från SÖRABs markområde 
G7-1B Djupt grundvatten - på tröskel ut från SÖRABs markområde 
G7-2Y Ytligt grundvatten - på tröskel ut från SÖRABs markområde 
G7-2B Djupt grundvatten - på tröskel ut från SÖRABs markområde  
G7-3Y Ytligt grundvatten - på tröskel ut från SÖRABs markområde 
G7-3B Djupt grundvatten - på tröskel ut från SÖRABs markområde 
G13 Grundvatten under slaggytans tätskikt 
G14 Grundvatten under utjämningsmagasin L4 
B1 Bergborrat grundvattenrör uppströms deponin i dalgång 
B7 Bergborrat grundvattenrör – på tröskel ut från SÖRABs markområde 

 



 
Figur 7: Provtagningspunkter enligt notation LX för lakvatten, YX för ytvatten, GX för grundvatten eller DX för dagvatten där X representerar en siffra. 



 
I tabell 4 visas konduktiviteten för år 2016 i inflödande grundvatten (G1, G3 och B1) och 
utflödande grundvatten (övriga punkter inklusive G5 jämte lakvattendammen och G13 under 
behandlingsyta för tidigare slagghantering). Konduktiviteten mäts årligen vid två tillfällen, ett i 
maj och ett i september. I inkommande grundvatten varierar konduktiviteten mellan 43 och 89 
mS/m och i utgående mellan 17 och 117 mS/m. Konduktivitet i uppströmspunkten G3 var 
högre än OBS-värdet i maj men eftersom punkten är belägen i uppströms deponin var detta inte 
relaterat till eventuellt läckage från Löt avfallsanläggning. Konduktiviteten kontrollerades igen i 
juni 2016 och var då 75 mS/m vilket var under OBS-värdet. 
I G73B låg konduktiviteten strax över OBS-värdet i maj. Ett nytt prov togs i juni som visade på 
68, dvs under OBS-värdet. Även i september låg halten under OBS-värdet. Konduktiviteten i 
G7-3Y var över OBS-värdet vid provtagningstillfället i maj. I ett extraprov i juni visade 
mätningen på betydligt lägre 63 mS/m och i september på 41 mS/m. Den förhöjda 
konduktiviteten i maj ansågs därför tillfällig. 
G14 är provtagningspunkt för vatten under utjämningsmagasin L4. Provtagning påbörjades i 
oktober 2011. Konduktiviteten i övriga nedströmspunkter var under obs-värdena och i nivå med 
tidigare års mätningar. Årets värden skiljer sig inte heller från de referensmätningar som gjordes 
innan deponins tillkomst. Det finns således inte något som tyder på lakvattenpåverkan i 
grundvattnet.  
Tabell 4: Uppmätt konduktivitet, pH och temperatur i grundvattnet runt Löt. Avser år 2016 

 maj september Konduktivitet 

 Konduktivitet pH Temp konduktivitet pH Temp mS/m 
Provplats mS/m  Cº mS/m  Cº Obs-värde 
G1 43 7,8 10 63 7,6 9 70 
G3 89 7,1 9 72 7,5 7 80 
G5 62 7,4 11 67 7,1 10 120 
G7-1B 36 7,4 9 44 7 8 60 
G7-1Y 40 7,6 9 28 7,5 7 60 
G7-2B 46 7,5 9 17 7,3 7 60 
G7-2Y 53 7,6 2 21 7,3 4 70 
G7-3B 72 8 3 60 7,4 6 70 
G7-3Y 117 7,7 8 41 7,5 7 100 
B1 62 7,5 10 57 7,5 10 90 
B7 30 7,5 12 44 7,5 8 50 
G14 66 7,3 - 33 7,6 12 - 

 



 
Figur 8: Diagram över långtidstrender för konduktivitet i grundvatten uppströms, inom och nedströms anläggningen. Diagrammet avser rör placerade i lösa jordlager.  

 
Figur 9: Diagram över långtidstrender för konduktivitet i grundvatten uppströms, inom och nedströms anläggningen. Diagrammet avser rör placerade i berg.  
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Stickprover tas i tre grundvattenrör i maj och september för analys av föroreningshalter. Halterna 
av arsenik, bly och kadmium för 2016 klassas som mycket låga enligt Sveriges Geologiska 
Undersöknings (SGU) bedömningsgrunder för miljökvalitet (SGU 2013:01, se tabell 5 och tabell 
6). Zink och kloridhalten har varit mycket låg till låg enligt SGUs bedömningsgrunder. Halterna 
av ämnen i grundvattnet jämförs även med riktvärden för miljökvalitetsnormer för grundvatten i 
enlighet med Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för 
grundvatten i dricksvattenförekomster (SGU-FS 2016:1). Löt avfallsanläggning befinner sig inte i 
närheten av en grundvattenförekomst men halterna i grundvattnet jämförs som med SGUs 
riktvärden som referens. Ingen av metallhalterna i något av grundvattenrören var över den halt 
som är ”Utgångspunkt för att vända trend” eller över ”riktvärde för grundvatten”. Av övriga 
analyserade ämnen var det endast ammoniumhalten i grundvattenrör G7-2B som i likhet med 
2015 var över riktvärdet för god kemisk status. Se stycket om det aktuella grundvattenröret nedan 
för mer information.  
G1 
Grundvattenröret är beläget uppströms Löts avfallsanläggning. Fosforhalten var förhöjd 2016 
vilket den även varit tidigare år. Samtliga ämnen som ingår i tillståndklassningen för grundvatten 
fanns i mycket låga till låga halter (klass 1).  
G7-2Y 
Den låga ammoniumkväve- och kloridhalt tyder på att grundvattnet inte är påverkat av lakvatten. 
Arsenik, kadmium, bly och klorid förekommer i mycket låga halter (klass 1) enligt SGUs 
bedömningsgrunder. Zinkhalten uppmättes till låg halt. 
G7-2B 
Grundvattnet har varit påverkat av närsalter (kväve och fosfor) en lägre tid. Då kloridhalten och 
konduktiviteten är låg misstänks de förhöjda närsalterna bero på läckage från t.ex. omgivande 
åkermark och hästgården snarare än lakvatten. På senare tid har det också varit svårt att omsätta 
vattnet i grundvattenröret och proven har varit grumliga. Utifrån detta har ett nytt rör installerats 
och kommer börja användas 2017. Zinkhalten är låg till måttlig enligt SGUs bedömningsgrunder. 
Övriga ämnen som ingår i bedömningsgrunderna förekom endast i mycket låga halter. 
Tabell 5: Sveriges geologiska undersöknings bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013:01) 

 
Arsenik  (µg/l) Kadmium (µg/l) Bly  (µg/l) Zink  (µg/l) Klorid  (mg/l) 

Mkt låg halt, klass 1 <1 < 0,1 <0,5 <5 <20 
Låg halt, klass 2 1-2 0,1-0,5 0,5-1 5-10 20-50 

Måttlig halt, klass 3 2-5 0,5-1 1-2 10-100 50-100 
Hög halt, klass 4 5-10 1-5 2-10 100-1 000 100-300 

Mycket hög halt, klass 5 >10 > 5 > 10 >1 000 >300  
  



Tabell 6. Analyserade halter år 2016 i inströmmande grundvatten, G1, samt i utströmmande grundvatten, G7-2Y och G7-2B samt referensvärden. 
GV, 2016   maj september G1 ref G6 ref 
  Provplats G7 2B G7-2Y G1 G7 2B G7-2Y G1 95-96 91-96 
Klorid, Cl mg/l 13 2,7 18 13 21 38 7 15 
Ammoniumkväve, NH4-N mg/l 1,9 0,014 0,045 3,3 0,025 0,17 0,03 0,7 
Fosfor total, P mg/l 0,22 0,059 0,042 0,65 0,11 0,29 0,03 0,02 
Kväve total, N mg/l 2,3 0,36 0,11 4,9 0,64 0,2 0,14 1 
Arsenik, As, filt µg/l 0,22 0,34 0,36 0,16 0,32 0,42 0,7 0,5 
Bly, Pb, filt µg/l <0.02 <0.02 <0.02 0,079 0,046 0,031 <1 0,06 
Kadmium, Cd, filt µg/l <0.01 0,012 <0.01 <0.01 0,012 <0.01 0,1 0,05 
Koppar, Cu, filt µg/l 0,094 1,1 0,051 0,75 0,93 0,12 <1 <0,9 
Krom, Cr, filt µg/l <0.05 0,061 <0.05 0,1 <0.05 <0.05 <1 <1 
Nickel, Ni, filt µg/l 0,35 0,84 <0.2 0,5 0,99 0,2 <1 0,8 
Zink, Zn, filt µg/l 1,8 6,7 <1 5,2 6,2 <1 <100 5 
Kvicksilver, Hg, filt µg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <100 <100 
TOC mg/l 6 3,7 1,6 13 5,0 2,5 2 3 

 
I figurerna nedan är långtidstrenderna för några av de kemiska parametrarna sammanställda. 

 

 

 
Figur 10, Figur 11. Långtidstrender för klorid och ammoniumkväve. 
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Figur 12, Figur 13, Figur 14, Figur 15. Långtidstrender för arsenik, bly kadmium och zink. 
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Efter behandling släpps vattnet ut via L3. I den redovisning som lämnads in i slutet av 2014 (i 
samband med att den inledande prövotiden avslutades) bifogades ett förslag till provisoriska 
riktvärden i L3 under en kommande prövotid. Det är dessa riktvärden mark- och miljödomstolen 
beslutade ska gälla fram till 2019 och som finns sammanställda i TB och MKBn. Riktvärdena var 
framtagna utifrån att miljökvalitetsnormerna för vatten inte skall överskridas i 
vattenförekomsterna nedströms Löt, att vattenkvalitén i Jälnan inte skall försämras och att vattnet 
i jordbruksdiket ska vara tjänligt som dricksvatten för de djur som passerar området och dricker 
ur diket. Prövotidsutredningar samt förslag på slutliga villkor för utsläpp till vatten ska redovisas 
senast innan utgången av 2019. 

 
Vatten som bildas från behandlingsytorna för förorenade massor avleds från två separata ytor. 
Provtagning sker i L17-dammen (se figur 7 nedan) efter att vattnet från ytorna för förorenade 
massor har förbehandlats i oljeavskiljare. Under 2014 var medelhalten i L17 koppar, kvicksilver 
och BOD7 högre än det provisoriska haltriktvärde för utsläpp till recipient från anläggningen. 
Notera att utsläpp till recipienten inte sker från L17. Under 2015 och 2016 var medelhalten lägre 
än provisoriskt riktvärde för samtliga ämnen (förutom BOD7) som är reglerade i tillståndet för 
Löt avfallsanläggning. BOD (biochemical oxygen demand) är ett mått på vattnets 
syreförbrukande egenskaper. Om vatten med en hög BOD-halt släpps ut till recipienten kan det 
bidra till syrefattiga förhållanden och vid extrema fall leda till bottendöd. Förhöjda BOD-halter 
kan ha berott på tillsats av gödsel i den biologisk behandling av förorenade massor.  
Vattnet i L17-dammen behandlas i ett kross- torvfilter, delvis luftade sedimentationsdammen L1, 
våtmark och översilningsyta. BOD-halten minskas effektiv genom samtliga behandlingssteg 
speciellt med hjälp av luftningen i L1 samt spridarna på översilningsområdet. 
I övrigt förekommer inga ämnen i halter som kan bidra till att riktvärden överskrids i 
utsläppspunkten L3, eller som  kan leda till att miljökvalitetsnormer överskrids i VISS-området 
Norrtäljeån_Vretaån. 



 
Figur 16. Samtliga ytor som avvattnas till utsläppspunkten L3 på Löts avfallsanläggning 
  



Tabell 7: Medelhalten per år i förbehandlingsdamm L17. Årsmedelhalter som överskrider haltriktvärdet i utsläppspunkten, L3, är markerade. 

Provpunkt L17   2013 2014 2015 2016 Riktvärde i utsläppspunkten 
antal provtagningstillfällen 7 21 22 13   

Suspenderade ämnen mg/l 58 65 56 23   
Klorid, Cl mg/l 149 189 236 275 900 
Sulfat, SO4 mg/l 228 204 167 121   
Ammoniumkväve, NH4-N mg/l 4,2 2,6 9,0 3,3 10 
Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr. mg/l 0,017 0,04 0,03 0,02   
Fosfor total, P mg/l 0,15 0,3 0,3 0,2 0,4 
Kväve total, N mg/l 22 8,1 17,0 6,7   
Nitratkväve, NO3-N mg/l 0,38 0,19 - 0,32   
Nitrat + nitritkväve, NO23-N mg/l 0,45 0,47 - 0,53   
Nitritkväve, NO2-N mg/l 0,07 0,24 0,03 0,24   
Järn, Fe mg/l 2,9 5,0 4,0 1,1   
Arsenik, As µg/l 4,1 8,5 4,0 3,9 12 
Bly, Pb µg/l 17 19 12 5,1 5 
Kadmium, Cd µg/l 0,07 0,1 0,080 0,1 0,4 
Koppar, Cu µg/l 21 20 13 9,3 15 
Krom, Cr µg/l 4,6 8 6,0 7,0 20 
Mangan, Mn µg/l 236 284 276 158   
Nickel, Ni µg/l 13 21 20 18 50 
Zink, Zn µg/l 55 63 67 34 80 
Kvicksilver, Hg µg/l 0,09 0,1 <0.1 <0.1 0,1 
Opolära alifat. kolväten mg/l <1 2,0 1,0 5,6   
Totalt extr alifat ämnen mg/l 3 5,2 2,0 3,1   
Totalt extr aromat. ämnen mg/l <1 <1 <1 4   
Totalt extr organiska ämnen mg/l - 5,3 2,6 3,1   
BOD7 (ATU) mg/l 102 128 62 47 15 
TOC mg/l 92 100 82 59   

 

Deponering och provtagning på uppsamlat lakvatten för den nya deponiytan för farligt avfall (yta 
FA-1, provpunkt L9) och icke farligt avfall (Yta IFA-3, provpunkt L10) startade i juni 2015 när 
de nya deponietapperna togs i anspråk. Provtagning har skett vid nederbörd då det fanns 
tillgängligt vatten provtagningsbrunnarna. Lakvattnet från de nya deponiytorna leds vidare till L4-
dammen.  
Innehållet av näringsämnen (totalfosfor & ammoniumkväve) i lakvattnet från FA-1 och IFA-3 
(tabell 8 & tabell 9) har varit lågt relativt riktvärdena för utsläpp till recipient vilket gör det möjligt 
att i framtiden leda vattnet från deponin till L1-dammen, istället för via KBR-anläggningen. Det 
låga innehållet av näringsämnen beror på att det företrädelsevis är förorenade massor som 
deponerats på de nya deponiytorna och att dessa inte bidrar med lösta näringsämnen på samma 
sätt som lakvattnet från IFA 1 & 2 där det deponerats organiskt material.  
Årsmedel för zink 2016 var högre i lakvattnet från FA-1 än vad som är tillåtet i utsläppspunkten 
men det är alltså innan vattnet genomgått någon behandling. Utsläppen i L3 har sedan den nya 
prövotiden trädde i kraft (2016-06-30) varit inom samtliga riktvärden. Zink i lakvattnet är till stor 
del partikulärt bundet vilket gör avskiljningen genom sedimentation i resterande reningssteg 
effektiv. Historiskt har zink i det färdigbehandlade vattnet på anläggningen inte förekommit i 
halter som har hotat att överskrida haltriktvärdet i utsläppspunkten.  



Innehållet av övriga reglerande metaller var som årsmedel lägre än riktvärdena för utsläpp till 
recipient i lakvattnet från FA-1 och IFA-3.  
Tabell 8: Medelhalten per år i provtagningsbrunn i direkt anslutning till FA-1deponin jämfört med provisoriska riktvärden i utsläppspunkten, L3. Årsmedelhalter som överskrider haltriktvärdet i utsläppspunkten är markerade. 
Provpunkt L9, lakvatten från FA-1  2015 2016 Riktvärde i utsläppspunkten  antal provtagningstillfällen 8 10 
Suspenderade ämnen mg/l 16 32  Klorid, Cl mg/l 110 143 900 
Ammoniumkväve, NH4-N mg/l 1,2 1,9 10 
Fosfatfosfor, PO4-P mg/l 0,01 0,02  Fosfor total, P mg/l 0,03 0,05 0,4 
Kväve total, N mg/l 19 25  Nitratkväve, NO3-N mg/l 8 17  Nitrat + nitritkväve, NO23-N mg/l 8 17  Nitritkväve, NO2-N mg/l 0,2 0,4  Järn, Fe mg/l 0,8 0,3  Arsenik, As µg/l 1,1 1,6 12 
Bly, Pb µg/l 1,9 1,8 5 
Kadmium, Cd µg/l 0,1 0,1 0,4 
Koppar, Cu µg/l 6,3 9,6 15 
Krom, Cr µg/l 2,3 0,8 20 
Mangan, Mn µg/l 416 860  Nickel, Ni µg/l 11 15 50 
Zink, Zn µg/l 31 81 80 
Kvicksilver, Hg µg/l <0.1 <0.1  BOD7 (ATU) mg/l 8 <3 15 
TOC mg/l 19 24   

Tabell 9: Medelhalten per år i provtagningsbrunn i direkt anslutning till IFA-3deponin. Årsmedelhalter som överskrider haltriktvärdet i utsläppspunkten är markerade. 
Provpunkt, L10   2015 2016 Riktvärde i utsläppspunkten   antal provtagningstillfällen  12 9 
Suspenderade ämnen mg/l 7,9 15   
Klorid, Cl mg/l 84 241 900 
Ammoniumkväve, NH4-N mg/l 0,4 2 10 
Fosfatfosfor, PO4-P mg/l 0,008 0,020   
Fosfor total, P mg/l 0,03 0,14 0,4 
Kväve total, N mg/l 3,3 9,1   
Nitratkväve, NO3-N mg/l 1,4 3,3   
Nitrat + nitritkväve, NO23-N mg/l 1,4 4,5   
Nitritkväve, NO2-N mg/l 0,1 0,9   
Järn, Fe mg/l 0,8 4,1   
Arsenik, As µg/l 1,1 3,7 12 
Bly, Pb µg/l 4,5 3,6 5 
Kadmium, Cd µg/l 0,1 0,08 0,4 
Koppar, Cu µg/l 7,3 7,1 15 
Krom, Cr µg/l 2,2 6,4 20 
Mangan, Mn µg/l 534 1962   
Nickel, Ni µg/l 9,8 17 50 
Zink, Zn µg/l 25 38 80 
Kvicksilver, Hg µg/l <0.1 <0.1   
BOD7 (ATU) mg/l 15 12 15 
TOC mg/l 19 55   

 



Flöden & nederbörd 
Allt vatten som samlas upp på verksamhetsytor, dräneras ur deponier eller faller som nederbörd 
på öppna vattenytor på dammar, våtmark eller översilningsområdet leds vidare till anläggningens 
gemensamma utsläppspunkt, L3. 
Enligt nederbördsdata från SMHIs väderstation i Rimbo (HBV Sverigeområde 59-002) har 
årsnederbörden de fem senaste åren varierat mellan ca 900 mm år 2012 och ca 372 mm år 2014 
(tabell 4).  
Tabell 10: Nederbörd (m3/m2 = mm *10^-3) och utsläppt volym från 2011 t.o.m. 2015. Medelnederbörden representerar ett normalår för Löts avfallsanläggning 

nederbörd totalt avrinning i utsläppspunkten 
2016 647 106 156 
2015 559 138 639 
2014 372 95 641 
2013 494 105 629 
2012 896 153 789 
2011 545 99 275 

medel 573 116 522 
 
Den totala arean varifrån vatten avbördas till utsläppspunkten uppgår till ca 38 ha. Under de 
senaste fem åren har avrinningskoefficienten varit 0,56 som medel. Det innebär att 56 % av den 
nederbörd som faller över verksamhetsytor, deponier och lakvattenbehandlingssystemet leds 
vidare till utsläppspunkten. Resterande 44 % av nederbörden har evaporerat eller adsorberats i 
lagrade massor och förts bort med utgående material från anläggningen.  
Utifrån den avrinningsmodell som redovisades i prövotidsredovisningen för Löt 2014 har 
avrinningskoefficienten för verksamhetsytor och icke sluttäckta deponier uppskattats till 0,8 
respektive 0,4. Enligt modellen står behandlingsytorna för förorenade massor och 
oljeslamsmottagningen för ca 13 % av den totala avrinningen i utsläppspunkten och FA-1 och 
IFA-3 för ca 4 % av den totala volymen. 
Eventuell utökning av öppna deponiytor kommer även att bidra med mer vatten i 
utsläppspunkten. Om nya deponiytor anläggs och vattnet behandlas/rinner samma väg som det 
gör från FA-1 och IFA-3 kommer den totala volymen vatten öka med ca 2600 m3 per ny ha 
deponiyta vilket motsvarar ca 2 % av flödet under ett ”normalår”. På samma sätt bidrar 
sluttäckning till att vattenvolymerna i utsläppspunkten minskar. Under 2017 sluttäcks ca 3 ha. 
8.1.5  Behandlingsresultat och utsläppta halter 
Allt vatten som samlas upp från behandlingsytorna för förorenade massor behandlas i L17-
dammen, L1-dammen, våtmark och översilningsområde. Inblandning från andra delströmmar 
sker i L1-dammen och i våtmarken. Totalt utgör den delström som passerar L17-dammen ca 
13 % av det totala flödet från i utsläppspunkten. Övriga delströmmar utgörs av vatten från 
sorterings/lagerytor, IFA-1,2,3 samt FA 1 och 2 samt den nederbörd som faller på 
vattenreningsanläggningen. 
Under 2013 var medelhalten ammoniumkväve högre än riktvärdet för utsläpp till recipient (tabell 
7). Överskridandet berodde på att stora mängder smältvatten under våren ledde till en 
kontrollerad bräddning då vatten med förhöjd ammoniumhalt släpptes ut. Ammoniumkvävet 
kommer till största delen från de äldre deponietapperna IFA-1&2 och är inte relaterade till 



hanteringen av förorenade massor. Överskridandet ledde till att vattenreningen utökades med ett 
biologiskt kvävereningssteg kallat KBRen (kontinuerlig biologisk rening). KBRen behandlar 
endast näringsrika delströmmar framför allt från IFA-1&2 och den utökade behandlingen har lett 
till radikal minskning av halten totalkväve och framförallt ammoniumkväve i utsläppspunkten. 
Vattnet i L17 som bland annat består av förbehandlade vattnet från verksamhetytorna för 
förorenade massor har haft förhöjda halter av BOD7 jämfört med riktvärdet i utsläppspunkten. 
Halten BOD7 har tidvis under 2013 varit förhöjd jämfört med riktvärdet i utsläppspunkten men 
var som årsmedel ca 10 mg/l. 
Utöver ammoniumkväve har inget provisoriskt haltriktvärde överskridits som helårsmedel för 
något av åren. De relativt kraven för utsläpp till recipient höga halterna BOD7 som återfinns i 
vattnet från behandlingsytorna för förorenade massor har inte lett till att riktvärdet för BOD7 har 
överskridits i utsläppspunkten. Under 2014 till 2016 har den förbättrade lakvattenreningen lett till 
en dramatisk minskning av medelhalten BOD7 i utsläppspunkten. 
Tabell 11: Medelhalten per år i L3 (utsläppspunkten) samt nuvarande riktvärde för utsläppspunkten. Årsmedelhalter som överskrider haltriktvärdet i utsläppspunkten är markerade. 
medelhalt per år i      riktvärde 
utsläppspunkten enhet 2013 2014 2015 2016  
Suspenderade ämnen mg/l 18 8,4 6,6 10  Klorid, Cl mg/l 262 258 218 263 900 
Sulfat, SO4 mg/l - 203 173 202  Ammoniumkväve, NH4-N mg/l 16 1,4 2,6 0,26 10 
Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr. mg/l 0,1 0,1 0,2 0,20  Fosfor total, P mg/l 0,3 0,2 0,3 0,35  Kväve total, N mg/l 27 12 11 9,1  Nitratkväve, NO3-N mg/l 4,0 4,6 3,2 4,4  Nitratnitritkväve, NO3+NO2-N mg/l 4,0 4,7 3,2 4,4  Nitritkväve, NO2-N mg/l 0,10 0,10 0,05 0,09  Järn, Fe mg/l 0,20 0,70 0,58 0,50  Arsenik, As µg/l 4,6 5,3 5,7 5,6 12 
Bly, Pb µg/l 1,6 0,6 0,6 0,38 5 
Kadmium, Cd µg/l 0,05 0,004 0,04 0,01 0,4 
Koppar, Cu µg/l 3,7 2,5 2,5 2,5 15 
Krom, Cr µg/l 12 14 13 15 30 
Mangan, Mn µg/l 478 452 297 163  Nickel, Ni µg/l 8,4 9,5 8,7 12 50 
Zink, Zn µg/l 18 9,5 12 14 80 
Kvicksilver, Hg ng/l 20 11 8,7 5,9 100 
BOD7 (ATU) mg/l 10 3,6 3,3 3,4 15 
TOC mg/l 67 73 67 59   


