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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. 
Skälet till ansökan om möjlighet till att ta emot större volymer baseras på de 
behov av mottagning, behandling och deponering av förorenade massor som 
finns i regionen i kombination med att ytterligare kapacitet finns inom Löts 
avfallsanläggning. 
I Stockholmsregionen byggs många bostäder, vissa inom gamla industriområden 
eller andra förorenade områden, och det görs stora investeringar i infrastruktur, 
bl.a. en ny gren av tvärbanan, tio nya tunnelbanestationer, med tillhörande 
exploateringar, och vägprojektet Förbifart Stockholm. Fram till år 2030 ska ca 
140 000-150 000 nya bostäder produceras i Stockholmsregionen. I samband med 
sådana exploateringar uppkommer stora mängder förorenade massor. Den mängd 
förorenade massor som kommer att schaktas upp i regionen bedöms uppgå till 2-
2,5 miljoner ton per år. 
SÖRABs avfallsanläggning vid Löt har kapacitet, i form av lagerytor, 
behandlingsytor, vattenreningsanläggningar, deponier och personella resurser, för 
att ta emot, behandla och deponera större mängder förorenade massor än i dag. 
Anläggningen ligger strategiskt placerad nära Europaväg 18 som är en av 
Stockholmsregionens viktiga transportvägar. 
Utsläpp till vatten  Den utökade verksamheten med förorenade massor bedöms inte påverka utsläppsförhållandena till vatten jämfört med nuvarande verksamhet till följd av att varken behandlingsytorna, avfallstyper eller behandlings/lagringstekniker kommer att förändras.  Prövotidsutredning pågår i syfte att erhålla underlag till slutliga villkor för utsläpp av dag-, process- och lakvatten. SÖRAB gör bedömningen att utökade verksamheten kan ske inom gällande provisoriska villkor samt prövotidsutredningarna.  Idag sker utsläpp av behandlat lakvatten från hela verksamhetsområdet till det jordbruksdike som löper norr om området och som mynnar i sjön Jälnan.   Jälnan är en övergödd och mycket grund sjö, utan särskilda skyddsvärden. Jälnan är för liten för att klassas som en vattenförekomst enligt Vattendirektivet. Vattenomsättningen är god i sjön och de recipientundersökningar som SÖRAB gör visar att förhållandena i sjön inte har förändrats märkbart sedan behandlat lakvatten började släppas ut på 1990-talet. Förutom Löt avfallsanläggning och en golfbana finns inga kända punktutsläpp i sjön. 



Utsläpp till luft 
Gaser och partiklar  Utsläpp från behandling av förorenade massor utgörs främst av flyktiga organiska kolväten (VOC) samt partiklar (damm).   Luftkvaliteten längs E18 i Vallentuna är god och klarar miljökvalitetsnormer för luft. Övriga källor till luftföroreningar i området är främst trafiken på E18.    
De totala utsläppen av VOC och damm från hantering av förorenade massor 
bedöms kunna öka lokalt på Löt med ökade behandlingsvolymer. De totala 
utsläppen, i termer av regionala eller nationella utsläpp, kommer dock inte att öka 
jämfört med nollalternativet, eftersom de i så fall (enligt nollalternativet) sker på 
någon annan avfallsanläggning.  
Utsläppskoncentrationen bedöms inte förändras vid en utökning av verksamheten 
då den maximal volymen förorenade massor som hanteras per tillfälle inte 
kommer att förändras vid en utökning. 
Verksamheten med förorenade massor kommer framgent att omfattas av BAT-
slutsatser för avfallsbehandling (se avsnitt 24.1) och de utsläppsvärden för VOC 
och partiklar som eventuellt kommer att gälla för behandling av farligt avfall, 
oavsett om verksamheten utökas eller bedrivs i enlighet med nollalternativet.  
Lukt 
Risken för tillkommande luktstörningar bedöms som liten då avfallet även 
fortsättningsvis tas in snarast möjligt i processen. Förorenade massor 
innehållandes flyktiga kolväten (VOC) där problem med lukt förekommer ska 
täckas, eller förvaras i sluten container, så länge som behov föreligger. 
Transporter  Bedömningen är att vägnätet runt Löt har god kapacitet att omhänderta ökade transportrörelser till följd av den utökade verksamheten. 
Buller Bullerutredning visar att den utökade verksamheten kan ske inom ramen för gällande bullervillkor för verksamheten samt att bullernivån längs tillfartsvägarna inte kommer att överskrida riktvärden för vägtrafikbuller.  
Olycksrisker Risken för allvarliga olyckor med verksamheten med förorenade massor är liten.   
Sabotage och stölder Risken för sabotage och stöld i verksamheten med förorenade massor är liten. 
Skadedjur och nedskräpning 
Påverkas inte av verksamheten med förorenad massor. 
Hushållning med naturresurser och energi  Vatten- och energiförbrukning ökar, om än marginellt. Förbrukningen är främst relaterad till belysning och dammbekämpning. Verksamheten medger 



återanvändning av behandlade förorenade massor för bland annat körytor, planer och sluttäckning inom området. 
Kemikalieförbrukning  Utgörs främst av drivmedel (miljödiesel). Utökad verksamhet möts med fler arbetsmaskiner vilket kommer att öka drivmedelsförbrukningen. Kemikaliehanteringen kommer att ske på samma sätt som i nuvarande verksamhet och i enlighet med gällande villkor. 
Landskapsbilden Slutlig deponihöjd styrs av detaljplanen. I övrigt sker ingen inverkan på landskapsbilden då ytor för behandling och mellanlagring ligger kringgärdade av skogsbeklädda höjdpartier. Deponiernas tillväxt kommer sannolikt att ske snabbare med den utökade verksamheten. 
Uppfyllelse av miljömål, lagar (exempelvis miljökvalitetsnormer) och 
planer  Verksamheten med förorenade massor är en viktig åtgärd för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Den ansökta förändringen av verksamheten bedöms inte bidra till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 
 
 
 
  



 
 

Detta dokument ingår som en bilaga till tillståndsansökan om ändringstillstånd 
gällande utökad verksamhet med förorenade massor vid Löt avfallsanläggning. 
Dokumentet inleds med en översiktlig beskrivning av SÖRAB och verksamheten 
vid Löt avfallsanläggning (avsnitt 2). I avsnitt 3 redogörs för skäl och bakgrund till 
ansökan om utökat tillstånd vilket följs av beskrivning av de olika alternativen som 
ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen (avsnitt 4) och omgivnings-
beskrivning (avsnitt 5). Relevanta miljökvalitetsnormer redovisas i avsnitt 6. Den 
tekniska beskrivningen i avsnitt 7 är uppdelade i en översiktlig beskrivning av 
verksamheterna inom Löt och en mer detaljerad beskrivning av de verksamheter 
som berörs av förändringen. Här beskrivs processerna samt resursförbrukning, 
aktuella miljöaspekter och skyddsåtgärder. En utförligare beskrivning av 
miljöaspekterna (miljökonsekvensbeskrivningen) följer i avsnitt 11 till 22. Även 
miljökonsekvenserna är uppdelade efter nuvarande verksamhet och utökad 
verksamhet, som jämförs med nollalternativet. Slutligen redogörs för uppfyllelsen 
av miljömål, författningar och planer (avsnitt 23) och ”bästa teknik” (avsnitt 24) 
samt den egenkontroll verksamheten bedrivs inom (avsnitt 25). 
Samrådsprocessen, som föregått miljökonsekvensbeskrivningen, finns 
sammanfattad i avsnitt 8 dokumentet och fullständig redogörelse finns i Bilaga E. 

 
 

SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) är ett regionalt avfallsbolag som ägs av 
kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, 
Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. SÖRAB hjälper hushåll och 
företag att på ett miljöriktigt sätt ta hand om det avfall som uppkommer i 
regionen. SÖRAB driver flera anläggningar för en rationell avfallshantering. All 
verksamhet i SÖRAB är certifierat enligt miljöledningssystem SS-EN ISO 
14001:2004 och styrs av och bedrivs i enlighet med skriftliga driftinstruktioner. 

 
Löt avfallsanläggning öppnade 1995 och ligger vid Söderhall i norra delen av 
Vallentuna kommun. Anläggningen ligger invid E18 ca 3 km sydost om Kårsta 
och ca 10 km norr om Brottby. Anläggningen har en egen infart (Lötvägen) från 
väg 280 (Gamla Norrtäljevägen), strax väster om E18 (se Bilaga A och B). 
Verksamhetsområdet omgärdas av skog, hagar, fält och jordbruksmark. SÖRAB 
äger marken (ca 280 ha) inom och omkring verksamhetsområdet.  
I Bilaga B illustreras permanent- och fritidsbebyggelse i anläggningens närområde. 
Närmaste bostadshus, som ligger inom SÖRABs fastighet, är beläget drygt 200 
meter från lakvattendammarna och ca 400 meter från specialcellsområdet. 
Närmaste större samhälle är Kårsta. 



Området är detaljplanelagt för avfallshantering (D940111). Det planlagda området 
för avfallsbehandling, deponering, vattenrening, överstrilning samt naturmark 
uppgår till ca 170 ha och ligger inom fastigheterna Löt 1:7 och Löt 2:1. Gräns för 
detaljplan framgår av situationsplan (se Bilaga C). Deponiområdet är ca 80 ha och 
av detta har ca 20 ha hittills ianspråktagits för deponering. Verksamhetsytorna för 
avfallsbehandling är ca 10 ha och vattenreningssystemet med dammar, våtmark 
och översilningsområde är ca 10 ha. 
Området är inte klassat som riksintresse och det finns inte heller några andra 
skyddsvärda intressen inom området. 
För verksamheten gäller de tillstånd och beslut som sammanställs i Bilaga F. 
Dessa sammanfattas i ansökningshandlingen under rubriken Tidigare prövning. 
Verksamheten gällande mottagning, behandling, mellanlagring och deponering av 
förorenade massor omfattas av tillstånd från Miljödomstolen 2010 och 
Miljööverdomstolen 2011. Inom ramen för dessa tillstånd har mottagning, 
behandling, mellanlagring av förorenade massor av utförts av Suez Sverige AB 
(tidigare Sita Sverige AB). Sedan juni 2015 har SUEZ även varit 
verksamhetsutövare för de delar av verksamheten som omfattar mottagning, 
behandling, mellanlagring av förorenade massor. Inför ansökan om 
ändringstillstånd kommer SÖRAB dock att återta verksamhetsutövaransvaret för 
dessa delar. 
Inom området bedriver även NCC Roads AB bergkrossverksamhet för att frigöra 
deponiytor. Verksamheten, som bedrivs enligt tillstånd utfärdat av länsstyrelsen i 
Stockholms län 2004-10-25, omfattas och påverkas inte av denna ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning. 

 
Nuvarande tillstånd (MD deldom 2010-03-03 mål M3092-08) medger bolaget att: 
(Tillståndspunkt 2) 
årligen ta emot, behandla, mellanlagra och deponera farligt, ickefarligt och inert avfall i form av, 

 Högst 165 000 ton förorenade massor (inklusive oljeslam) och   Högst 50 000 ton askor och andra förbränningsrester 
 
(Tillståndspunkt 3) 
Av ovanstående mängder får 

 högst 15 000 ton oljeslam per år behandlas biologiskt, mellanlagras och deponeras inom anläggningen. 
 

I diagrammet nedan framgår att mottagna mängder förorenade massor in till Löt, i 
förhållande till tillståndsgivna mängder, legat på en hög nivå de senaste sex åren. 



 
Figur 1: Årligen mottagna mängder förorenade massor på Löt avfallsanläggning under åren, 2011-2017. Siffrorna för 2017 avser perioden 1 januari till 20 oktober. 
Bakgrunden till ansökan om möjlighet till att ta emot större mängder förorenade 
massor beror på den rådande urbaniseringen i Stockholmsregionen samt stora 
investeringar i infrastruktur i form av ny gren av tvärbanan, 10 nya 
tunnelbanestationer med tillhörande exploateringar och förbifart Stockholm. 
Regionen kommer fram till 2030 behöva producera ca 140 000-150 000 nya 
bostäder. Ovanstående exploatering sker dels på jungfrulig mark men en stor del 
av den mark som tas i anspråk utgörs av tidigare använd mark såsom utfyllda 
områden samt gamla industrifastigheter där marken är förorenad. I Stockholms 
län finns det ca 11 000 kända förorenade platser. 
I länet finns för närvarande sex deponier för icke farligt avfall, två deponier för 
farligt avfall och fem anläggningar för behandling av förorenade massor (källa 
Länsstyrelsen i Stockholms län). 
Inom Stockholms län finns idag 2 st A-anläggningar med verksamhetskod 90.320 
vilket gäller för anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår. Dessa är Löt och 
Högbytorp. Därutöver finns 5 st A-anläggningar med verksamhetskod 90.290 
vilket gäller för anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt 
avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. 
Dessa är Löt, Högbytorp, Tveta, Kovik, Sofielund. 
 
Mängden förorenade massor som schaktas upp i regionen bedöms vara mellan 2-
2,5 miljoner ton per år. Löt har kapacitet (i form av lagerytor, behandlingsytor, 
vattenreningsanläggningar, deponeringskapacitet och kompetens) för ta emot, 
behandla och deponera utökande mängder av denna typ av massor. Anläggningen 
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ligger därutöver strategiskt placerad med bland annat närhet E18 som är ett av 
regionens viktiga transportstråk. 
Stora volymer förorenade massor transporteras idag långa sträckor till 
kringliggande deponier i Eskilstuna, Västerås, Storfors och Norrköping. 
Att kunna minska transporter och CO2 utsläpp är något som SÖRAB som företag 
i enlighet med de uppsatta nationella miljökvalitetsmålen eftersträvar och det är 
även ett mål för företagets egna miljöarbete. 
Målet med ändringstillståndet är att öka Löts tillståndsgivna årliga mängd 
avseende att ta emot, behandla, mellanlagra och deponera farligt, ickefarligt och 
inert avfall i form av, förorenade massor (inklusive oljeslam) från 165 000 ton till 
265 000 ton. 

 
 

Nollalternativet innebär att verksamheten fortgår på samma sätt som dagens 
verksamhet och i enlighet med de tillstånd och anmälningar som gäller för 
verksamheten. För de förorenade massorna innebär det att anläggningen kan ta 
emot, behandla, mellanlagra och deponera 165 000 ton förorenade massor (inkl. 
oljeslam). Av detta får högst 15 000 ton oljeslam per år behandlas biologiskt, 
mellanlagras och deponeras inom avfallsanläggningen. Överskjutande mängder 
förutsätts hanteras i enlighet med lokaliseringsalternativet, dvs. på annan 
anläggning inom eller utanför Stockholms län. 

 
Sökt alternativ innebär att mängden förorenade massor som tas emot, behandlas, 
mellanlagras och deponeras ökas från 165 000 ton per år till 265 000 ton per år. 
Av detta kommer även fortsättningsvis högst 15 000 ton oljeslam per år behandlas 
biologiskt, mellanlagras och deponeras inom avfallsanläggningen. 

 
Alternativ lokalisering innebär att de överskjutande 100 000 tonnen förorenade 
massor tas emot, behandlas, mellanlagras och deponeras på annan anläggning 
inom eller utanför Stockholms län. 
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 
möjligen inom andra anläggningar som drivs av andra huvudmän). Inom 
verksamhetsområdet bedöms samtliga tänkbara lokaliseringar vara likvärdiga ur 
miljösynpunkt. 



 
 

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 2Figur 2. Jordbruksdiket för sedan vattnet till 
sjön Jälnan (se Figur 4 och Figur 5) 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 (se karta i bilaga A).  I figuren nedan redovisas en 
konceptuell modell över vattenrecipienternas läge i förhållande till varandra. 
Beskrivning av sjöarna nedströms Löt återfinns i bilaga G. 
 

 
Figur 2 och Figur 3: Diket som tjänar som recipient för dag- och lakvatten från avfallsverksamheten och täktområdet. 

 
Figur 4 och Figur 5: Jälnans utlopp 
 
 



 
 
Figur 6: Förenklad beskrivning över vattenrecipienter nedströms Löt avfallsanläggning och dess placering i förhållande till varandra och avfallsanläggningen. 
Utifrån den data som redovisats i bilaga G gällande flödet ut ur Jälnan samt 
inflöde i form av vatten från L3 och Y5/Y7 kan inströmningen av vatten till 
Jälnan beskrivas enligt Figur 6 ovan. 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. 

 
Figur 7: 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. 

 
Deponiområdet undersöktes med hänsyn till geologi och hydrogeologi i samband 
med att deponin anlades men även inför ansökan 2008. Utförda undersökningar 
och resultaten av dessa redovisas bl a i ”SÖRAB, Löts avfallsanläggning- Geologi, 
hydrogeologi och hydrologi”, VBB Viak 1993, samt Grundundersökning Löt 
avfallsanläggning, Vallentuna (2007). Nedan sammanfattas de geologiska och 
hydrogeologiska förhållandena i området. 
Området utgörs av en relativt flack lerfylld dalgång med en ungefärlig utsträckning 
i NO-SV riktning. Mitt i området ligger den s k Puttbacken som är en skogsklädd 
berg- och moränkulle. Dalgången utgörs av flikar i söder som åtskiljs av 



skogsklädda partier. Dalgången lutar flackt mot norr med en lutning av 0,2-1,6 m 
per 100 m. 
Två grundvattenakvifärer har lokaliserats i området. En övre, som kan hänföras 
till svallsanden ovanpå lerpartierna i dalgångarna och en undre som hör till det 
genomsläppliga lager som ligger under leran. Undre akvifären är artesisk, d v s 
trycknivån ligger över marknivån och vattenströmningen är således uppåtriktad i 
överliggande lera. Orsaken är att tillrinningen till denna akvifär sker från 
omkringliggande högre liggande berg och moränområden. Grundvattnet i den 
övre akvifären dräneras mot ytvattendikena i området. Regionala flödesriktningen 
för grundvattnet är liksom ytvattnet entydigt nordlig och vattnet passerar det 
smala pass som utgör mynning för den stora dalgången mot norr. 
Sprickzoner har detekterats i berget under leran och genom borrhålsstudier har 
man konstaterat att en N- S sprickzon i dalgångens östra kant är vattenförande 
och att dess tryckyta lutar mot sjön Jälnan i norr. Provpumpningar har visat att 
sprickzonen i berg och friktionsjorden ovanför berg som underlagrar leran, har 
hydraulisk kontakt med varandra och utgör en sammanhängande akvifär (den 
undre akvifären). Genomsläppligheten i friktionsjord/bergspricksystem avtar mot 
söder och kapaciteten och hastigheten på grundvattnet i den undre akviferen är 
liten. Beräkningar visar enligt ”SÖRAB, Löts avfallsanläggning- Geologi, 
hydrogeologi och hydrologi” (VBB Viak 1993) att det tar flera år för vattnet att 
strömma från det planerade deponiområdet till den stora dalgångens mynning mot 
norr. 
Morän förekommer ytligt i anslutning till berg i dagen. Enligt de geologiska 
undersökningarna är moränen av två typer, svallad och osvallad, och i regel av 
ringa mäktighet, 2-5 m. Moränen är siltig-sandig eller sandig-siltig med en 
permeabilitet i storleksordningen 10-7 m/s. 
De lägre delarna eller själva dalgången utgörs av lera som dels vilar direkt på berg 
och dels på friktionsmaterial. Lerans mäktighet varierar kraftigt inom området och 
är mäktigast öster om Puttbacken där lerdjup på 15 m uppmätts. 
Sandiga sediment i form av svallmaterial förekommer dels ytligt ovanpå leran och 
moränen, dels inlagrat i leran på 0,2-0,7 m djup. Sandmaterialet i leran är av 
finsandig-mellansandig sammansättning och mäktigheten varierar mellan 0,3-0,6 
m. Svallmaterialet ovanpå leran utgörs av finsand med varierande mäktighet upp 
till 1 m. 

 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i det svenska miljöarbetet som 
regleras i miljöbalken. Normer meddelas normalt av regeringen för att miljömål 
ska uppnås, för att åtgärda miljöproblem i Sverige eller för att vissa EG-direktiv 
ska kunna fullföljas. 
  



Idag finns miljökvalitetsnormer för: 
 Luft  Vattenkvalitet  Buller 
 

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för 
utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses enligt förordningen 
utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för 
spårbunden trafik. Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och 
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, marknära ozon, bensen, partiklar 
(PM10/PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. 
De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan några 
är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna baseras 
huvudsakligen på krav i EU-direktiv. 
Under de senaste 20 åren har luften i Stockholmsregionen generellt blivit mycket 
bättre. Partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) är de luftföroreningar i 
Stockholmsregionen som har de högsta nivåerna i jämförelse med 
miljökvalitetsnormerna till skydd för människors hälsa.  
Förutsättningar vid Löt 
MKN-karteringar över Vallentuna kommun (se Stockholm och Uppsala läns 
luftvårdsförbunds hemsida:  http://slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor/) visar 
att halterna av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) längs E18:s norra delar är 
klart lägre än miljökvalitetsnormer för luft. Förhärskande vindriktning är 
sydvästlig. 

 
Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG, 2000-10-23) omfattar förvaltningen av 
sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Miljökvalitetsnormer för vatten är 
bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst. Miljökvalitetsnormer 
för vatten fastställs med stöd av 5 kap MB, enligt vattenförvaltningsförordningen 
och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 samt HVMFS 
2015:4. Normerna är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid en 
viss tidpunkt, till exempel "god status 2015". 

 
Förutsättningar nedströms Löt 
Jälnan och Rösjön: Jälnan och Rösjön är båda < 1 km2 och utgör därför inga 
vattenförekomster enligt Vattendirektivet. 
Vretaån vid Frihamra: Miljökvalitetsnormen för Vretaån är god ekologisk status 
2021 samt god kemisk status 2015 med undantag för kvicksilver och bromerade 
difenyler enligt beslut från 2017-02-23. I denna vattenförekomst har 



kontinuitetsförändringar konstaterats som en orsak till att god ekologisk status är i 
riskzonen att inte nås till 2015. Vattenförekomsten omfattas av ett generellt 
undantag, i form av tidsfrist till 2021, från miljökvalitetsnormen att uppnå god 
ekologisk status.  Inom den regionala miljöövervakningen tas prover i nedre delen 
av Vretaån vid Frihamra. I slutet av 2013 bedömdes Vretaån ha måttlig ekologisk 
status av Länsstyrelsen (arbetsmaterial).  Utifrån prov på kiselalger så är den 
ekologiska statusen god men de hydromorfologiska faktorerna för konnektivitet 
(andel vandringsbenägna fiskarter) och för omgivande marker är 
otillfredsställande eller dåliga varför den samlade bedömningen blev måttlig 
ekologisk status.  Kemisk status i Vretaån är 2014 klassad som god, exklusive 
kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). Detta med anledning av ett 
nytt Europeiskt gränsvärde för PBDE (kongenerna 28, 47, 99, 100, 153 och 154) i 
fisk, som tyder på att gränsvärdet överskrids i alla ytvatten. Bedömningen är alltså 
en nationell extrapolering. Ett undantag i form av mindre strängt krav har satts för 
kvicksilver (Hg), i enlighet med bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (HVMFS 2013:19) om statusklassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvattenstatus. Länsstyrelsen anger att halterna av kvicksilver bedöms 
överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster. Skälet för undantag är 
att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av kvicksilver till de nivåer 
som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Den största påverkan av kvicksilver 
består av atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga, globala atmosfäriska 
utsläpp från tung industri och förbränning av stenkol.  I Sverige har en stor 
mängd av det nedfallande atmosfäriska kvicksilvret under lång tid ackumulerats 
skogsmarkens humuslager, varifrån det kontinuerligt sker ett läckage till ytvattnet 
med påföljande ackumulering i vattenlevande organismer och fisk. Problemet 
bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska 
förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av kvicksilver (december 
2015) får dock inte öka (VISS, 20171) 
Lommaren: Miljökvalitetsnorm för Lommaren är god ekologisk status 2027 med 
kommentaren att ”God ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller 
biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan) kan inte uppnås 
till 2021 på grund av administrativa begränsningar”. I bedömningen från 2015 
(arbetsmaterial) konstaterades att utslagsgivande för den sammanvägda 
bedömningen av ekologisk status är Otillfredsställande status för Växtplankton-
näringsämnespåverkan. Allmänna förhållanden (sammanvägd status för halt av 
Näringsämnen, Ljusförhållanden (siktdjup) och Försurning) har Måttlig status. 
Bedömningen visar på näringsrika förhållanden vilket ger otillfredsställande status. 
Dataunderlaget är litet. Tillförlitligheten hos bedömningen är därför begränsad. 
Den kemiska statusen i Lommaren konstaterades 2014 vara god, exklusive 
kvicksilver och PBDE. För kvicksilver och PDBE gäller samma nationella 
antaganden som de som angivits för Vretaån vid Frihamra. 

                                                 
1 Vatteninformationssystem Sverige, VISS, 2017, http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA16948934 



Norrtäljeviken: Vretaåns vatten rinner till slut ut i Norrtäljeviken som är ett 
kustvatten. Ytan är 16 km2. Miljökvalitetsnorm för Norrtäljeviken är god 
ekologisk status 2027 med kommentaren att God ekologisk status med avseende 
på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar 
näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 2021 på grund av att över 60 procent 
av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärderna för 
denna vattenförekomst behöver emellertid genomföras till 2021 för att god 
ekologisk status ska kunna nås till 2027. I Norrtäljeviken är den ekologisk statusen 
måttlig med avseende på växtplankton, allmänna fysikaliska/kemiska 
kvalitesfaktorer samt kväve och otillfredsställande med avseende på 
ljusförhållanden och fosfor. Trots att Norrtäljeviken är en djup och avgränsad vik 
så påverkas vattenkvalitén där mest av inflöden från omgivande havsbassänger. 
Enligt SMHI:s modellberäkning kommer 85 % av fosforbelastningen i 
Norrtäljeviken från omgivande havsbassänger. 
Norrtäljeviken uppnår ej god kemiska status vilket beror på uppmätta halter av 
kvicksilver, modellerade halter av PDBE samt att man påträffat höga halter av 
tributyltenn, TBT, i sedimenten. TBT kommer från båtbottenfärger och finns ofta 
i sedimenten i hamnområden. För övriga kemiska parametrar bedömdes 
Norrtäljevikens status som god år 2014. 

 
Vattenrecipienten Jälnan och nedströms liggande vattendrag och sjöar, inklusive 
Norrtäljeviken, finns inte med i Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten 
som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd 
(NFS 2002:6). Musselvatten gäller bara Västra Götalands län och således inte i 
detta sammanhang. 
Förutsättningar nedströms Löt 
Recipienterna nedströms Löt omfattas alltså inte av utpekade tillämpningsområden 
för Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

 
Miljökvalitetsnormer ska fastställas för de förekomster där det under 
riskbedömningen visat sig att mänskliga verksamheter påverkar grundvattnet så 
att det kan orsaka skador på människa eller miljö (SGU, 2014). Enligt 4 kap. 2 
och 5 §§ i vattenförvaltningsförordningen ska kvalitetskraven för grundvatten 
fastställas så att tillståndet inte försämras, det s.k. ”icke-försämringskravet” (SGU, 
2014). Icke-försämringskravet gäller för alla grundvattenförekomster och innebär 
att alla förekomster ska bibehålla god status och att mänskliga verksamheter inte 
får försämra statusen i någon förekomst. 
Miljökvalitetsnormer för grundvatten gäller för grundvattenförekomster. Hittills 
har en utgångspunkt vid utpekandet av grundvattenförekomster varit att alla 
dricksvattentäkter i grundvatten som producerar mer än 10 m3/dag eller försörjer 
fler än 50 personer, eller som är avsedda för sådan framtida användning, ska vara 
en del av en grundvattenförekomst. 



Förutsättningar vid Löt 
I figuren nedan framgår att det inte finns några utpekade grundvattenförekomster 
i nära anslutning till Löt.  

 Figur 8: Översikt från Länsstyrelsernas vattenkarta där violetta områden är de grundvattenförekomster som finns omkring Löt  
 

Miljökvalitetsnormen för buller infördes år 2004 genom förordning (2004:675) 
om omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en 
målsättningsnorm och innebär att omgivningsbuller inte ska orsaka negativa 
effekter på människors hälsa. Normen omfattar bl.a. omgivningsbuller från större 
vägar i hela Sverige (4-6 §§ i fo.  2004:675) och längs vägar i kommuner med fler 
än 100 000 invånare. Normen ska beaktas vid prövning av verksamheter enligt 
miljöbalken. 
Följande bullerriktvärden är vägledande vid prövning av industrier (Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning om industri och annat verksamhetsbuller):   Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde utomhus vid fasad/uteplats vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler:  Leq dag; (06-18); 50 dBA Leq kväll (18-22), lör-, sön- och helgdag: 45 dBA  Leq natt (22-06); 40 dBA  Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.  
Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens 
buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid lossning av 



metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara 
tonkomponenter bör värdena sänkas med 5 dBA. 
Följande riktvärden utomhus är vägledande för vägtrafikbuller (från infrastruktur- 
propositionen 1996/97:53, och anknytande dokument) och tillämpas för att 
avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver övervägas. 

 
  ~2015 och framöver ”nya bostads-byggnader” IV 

1997 - ~ 2015 ”nyare befintlig miljö” 
- 1997 ”äldre befintlig miljö” 

Vägbuller  vid fasad Se planbeskrivning eller bygglov 55 dBA Leq24h 65 dBA Leq24h   
Väg och spår uteplats Se planbeskrivning eller bygglov 55 dBA Leq24hII 70 dBA LmaxIII 

  

I Tidsvägning Fast. Värdet inomhus får överskridas max1-5 ggr/årsmedelnatt, kl. 22-06 II Nivån 55 dBA vid uteplats gäller i första hand vid spår. III Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, kl. 06-22. IV Se 26 kap. 9a § miljöbalken. Begränsningen i tillsynen enligt miljöbalken gäller nya bostadsbyggnader i de fall ärenden om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 1 januari 2015. 

Förutsättningar vid Löt 
Följande bullervillkor gäller för pågående verksamhet på Löt avfallsanläggning 
(deldom 2010-03-03, Mål nr M 3092-08): 
Villkor 17. Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som begränsningsvärde utomhus vid närmaste bostäder än  50 dBA dagtid kl. 07.00-18.00 45 dBA kvällstid kl.18.00-22.00 40 dBA nattetid kl. 22.00-07.00  Den momentana ljudnivån vid bostäder får nattetid (kl. 22-07) inte överstiga 55dB(A).  Om hörbara tonkomponeneter eller impulsartat ljud förekommer ska begränsningsvärdena för de ekvivalenta nivåerna sänkas med 5 dBA-enheter.  Det innebär att villkorets definition av ”nattetid” och ”dagtid” skiljer sig från Naturvårdsverkets rapport 6538 där nattetid definieras som kl 22-06 och dagtid kl 06-18.   Angivna begränsningsvärden ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, dock minst en gång vart tredje år.  



De bullermätningar som genomförts 2009, 2012, 2014 och 2016 har visat att nuvarande tillstånds begränsningsvärden för ekvivalent ljudnivå innehålls vid närmsta bostäder under aktuella tidsperioder. 
 

I nedanstående kapitel görs inledningsvis en översiktlig beskrivning av de 
verksamheter som pågår inom Löt avfallsanläggning idag. Därefter ges en 
noggrannare beskrivs av nuvarande, och planerad, verksamhet gällande 
förorenade massor. Den nuvarande verksamheten motsvarar nollalternativet och 
den planerade verksamheten motsvarar det sökta alternativet. 
Nuvarande och planerad verksamhet gällande förorenade massor omfattar 
mottagning, behandling, mellanlagring och deponering av farligt, icke farligt och 
inert avfall i form av förorenade massor. 

 
I bilaga C och D redovisas situationsplan och en översiktlig beskrivning av ytorna 
inom anläggningen. 

 
I anslutning till kundmottagningen finns vågarna (Figur 9) där avfallstransporterna 
vägs in och det görs en översiktlig kontroll för att tillse att transporten innehåller 
det som avfallsavlämnaren angett. Kundmottagningen ligger i vid anläggningens 
grind genom vilken man måste passera för att komma in på anläggningen med bil. 
Kundmottagningen är utformad för att kunna övervaka och kontrollera alla 
transporter in på anläggningen. Kundmottagningen är alltid bemannad under 
anläggningens öppettider. Efter invägning visar kundmottagaren bilarna vidare till 
aktuell avlämningsplats beroende på vad deras last består av. 
Kundmottagningen har via kommunikationsradio och mobiltelefon kontakt med 
den personal som arbetar ute på anläggningen med att kontrollera och godkänna 
lassen i samband med lossning. 

 
Inom Löt deponeras inert avfall, ickefarligt avfall och farligt avfall. För tillfället 
finns deponibottnar byggda för att kunna ta emot ickefarligt avfall och farligt 
avfall. Deponiområdet är indelat i separerade celler där avfall med olika 
egenskaper deponeras. Det gör att lakvatten från olika delar kan kontrolleras 
separat och genomgå olika rening beroende på innehåll. 
Deponering görs främst av asbest, icke brännbara sorterings- och 
förbränningsrester samt förorenade massor. Deponering av förorenade massor 
beskrivs mer i detalj nedan. 

 
Lass som innehåller metall samt organiskt eller brännbart avfall hänvisas till 
hårdgjorda ytor där lassen kontrolleras och sedan sorteras. Det brännbara 
materialet flisas på plats och levereras som bränsle till energianläggningar. Det 



sorterade materialet lagras på hårdgjorda ytor i väntan på borttransport och 
återvinning 

 
På återvinningscentralen kan privatpersoner från ägarkommunerna kostnadsfritt 
lämna sitt sorterade grovavfall och sitt farliga avfall. Även småföretagare kan 
lämna mindre mängder sorterat avfall mot en avgift. 

 
Verksamheten beskrivs detaljerat i avsnitt 7.2 nedan. 

 
Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och måste hanteras separat från annat avfall. 
På Löt tas tryckimpregnerat trä emot för mellanlagring och efterföljande flisning. 
Energiinnehållet som finns i flisen kan användas som bränsle i vissa 
energianläggningar.  

 
För att förbereda mer plats för långsiktig lagring av sådant avfall som idag inte kan 
eller ska återvinnas, bryts berg inom Löts avfallsanlägging. Fram till år 2024 
kommer 8 miljoner ton berg att tas ut. I dagsläget har ca 1,1 miljoner ton berg 
tagits ut. Bergtäkten är sedan 2017 klassad som en seveso-anläggning av den lägre 
kravnivån. Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och 
brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av 
borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband 
med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av 
patronerade sprängämnen och sprängkapslar. Övriga farliga ämnen utgörs av 
dieselolja för drift av maskiner. 

 
Metangasen som bildas vid nedbrytning i de äldre deponidelarna på Löt sugs ut ur 
deponin och används till uppvärmning av egna lokaler inom anläggningen, 
uppvärmning av lakvattnet innan rening samt för uppvärmning av den närliggande 
verksamheten vid Roslagsstoppet. Numer är det inte tillåtet att deponera material 
med så stora mängder organiskt material att det bildas gas varför de nyare 
deponietapperna inte ger upphov till någon metangasbildning. 

 
På Löt samlas allt process- och lakvattnet upp för att sedan renas i en lokal 
anläggning som består av olika filter, uppsamlings- och behandlingsdammar samt 
översilning över ett stort markområde före utsläpp. Vattenbehandlingen beskrivs i 
Bilaga G samt i avsnitt 7.4 nedan 

 

 
Mottagning 
Innan inleverans av förorenade massor (jord-, mudder- och schaktmassor) skall 



kunden upprätta och översända deklarationsblankett med tillhörande 
transportdokument. Deklarationen ligger till grund för klassning av massorna och 
ska ange avfallskod, produktnummer, lossningsklass och deklarationsnummer 
mm. Klassningen av materialet följer NFS 2004:10, förordning 2001:512, Avfall 
Sveriges rapport 2007:1, EUs POP-förordning samt övriga gällande regleringar. 
Provresultat från analyser bifogas och sparas. Transportdokument ska signeras av 
avlämnaren och medfölja leverantören vid varje inleverans. Kopior på alla 
transportdokument arkiveras. I Bilaga I bifogas nuvarande kontrollprogram för 
mottagning och klassning 
Inkommande förorenade massor (jord-, mudder- och schaktmassor) vägs in på 
anläggningens vågar vid kundmottagningen (se figuren nedan). Chauffören 
överlämnar transportdokument till anläggningens kundmottagare före invägning 
och blir efter vägning anvisad till lossningsplats. Kundmottagaren registrerar 
leveransen med produktnummer, deklarationsnummer, transaktionsnummer, 
avsändare, vikt, datum, tid och fordonets registreringsnummer. 
Kundmottagningen anropar därefter personalen på behandlingsytan för att 
meddela att det ankommer en avfallstransport. 

 
Figur 9: Vågarna och kundmottagningen.  
Lossning och provtagning 
De förorenade massorna lossas på en separat behandlingsyta (se Figur 10), avskilt 
från andra typer av avfall, med eget processvattensystem (se avsnitt 7.4). Oljeslam 
lossas i därför avsedd slambassäng. Lossningen sker på angiven plats inom den 
aktuella behandlingsytan och märks med deklarationsnummer eller avfallsklass (se 
Figur 11). Okulär kontroll av massorna görs av driftledaren. Samtliga massor 
provtas efter behandling enligt upprättad provtagningsplan (se Bilaga I). 



 
Figur 10: Del av behandlingsytan för förorenade massor. 

 
Figur 11: Exempel på märkning/skylt inom behandlingsytan. 
 
Efter lossning ska fordon passera däckrengöringsanläggningen och återigen vägas 
(tara-vikt ) vid kundmottagningen där vågkvitto överlämnas. I Figur 12 visas en 
schematisk bild av disponeringen av de ytor där hantering av förorenade massor 
sker. 



 
Figur 12: Schematisk bild över behandlingsytorna som används för förorenade massor. Dessa ytor benämns lagerplats 3:2, 3:3 samt 12 i bilaga D. Klassningsplatserna är inte statiska utan ändras utifrån mängden inkommande material av olika föroreningsgrader och typer. Den yta som är märkt ”SÖRAB” används inte för förorenade massor. 
Sortering 
Beroende på massornas sammansättning och föroreningshalt behandlas massorna 
genom sortering (se Figur 13), harpning och/eller siktning av grövre fraktioner 
(t ex block, sten, grus) från finare fraktioner (t ex ler, sand och silt). Föroreningar 
är framförallt bundna till de finare fraktionerna varför utsorterad block, sten (se 
Figur 14) och grus oftast kan friklassas och användas som återfyllnad eller 
konstruktionsmaterial inom, eller utanför anläggningen. 
Siktningen delar materialet i <30 mm, 30-65 mm och 65-150 mm, där fraktionen 
<30 mm behandlas ytterligare eller deponeras och övriga används som 
konstruktionsmaterial eller återvinns i anläggningsändamål efter friklassning. 
Grova fraktioner (>150 mm) krossas i krossverk till 0-150 mm för att kunna 
användas som konstruktionsmaterial. 
För att ytterligare minska deponifraktionen kan jordtvätt användas. Jordtvätt 
syftar till att med vatten skölja bort de finaste fraktionerna, denna metod används 
dock inte för närvarande. 



 
Figur 13: Sorteringsverk. 

 
Figur 14: Högen i förgrunden visa utsorterad sten. 
Biologisk behandling 
Biologisk behandling används främst för massor (jord eller slam) som är 
kontaminerade av biologiskt nedbrytbara organiska föroreningar. Behandlingen 
innebär att mikroorganismer under lång tid bryter ner föroreningen till en lägre 
nivå. 



Generellt bedöms biologisk behandling vara en fungerande behandlingsmetod för 
t ex alifatiska kolväten, enkla aromatiska kolväten, 2-3-ringade PAH: er och 
fenoler, men kan även fungera för andra föroreningar. Utvecklingen går mot att 
allt fler ämnen kan behandlas på detta sätt. 
Vid behandlingen läggs de förorenade massorna upp i en sträng eller breds ut i ett 
tunnare jämnt skikt och förses med luft samt eventuellt vatten, närsalter och 
bakterier. För att möjliggöra tillräcklig inblandning av syre blandas massorna vid 
behov med strukturmaterial av t ex bark, träflis eller halm. Syre tillförs t ex genom 
att materialet vänds regelbundet eller via perforerade rör som suger in (eller blåser 
ut) luft genom materialet (se Figur 15). Ofta suger man luft från en 
behandlingslimpa och blåser ut den via en annan, som fungerar som ett biologiskt 
filter. 
Materialet i strängen bearbetas i genomsnitt 3 ggr per år för att homogenisera 
massorna och tillsätta mer strukturmaterial. Närsalter (i huvudsak kväve och 
fosfor) tillsätts, t ex i form av gödsel som blandas in eller injekteras. För att 
upprätthålla rätt vattenhalt vattnas materialet vid behov. Vattnet recirkuleras i 
möjligaste mån. Processen ställer krav på pH (4,5-8,5) och temperatur (4-70 °C) 
och materialet kan tillföras varm eller kall luft för att optimera förhållandena för 
bakterierna. I vissa fall tillförs även mikroorganismer. Mikroorganismerna kan 
vara naturliga eller sådana som är framodlade särskilt för ändamålet. 

 
Figur 15: Biologisk behandling med luftning. I rören går det luft. 



På Löt sambehandlas ibland restmaterial från rening av oljeslam med förorenade 
massor och strukturmaterial såsom träflis. Sambehandling sker endast när det är 
samma föroreningsinnehåll i slammet som i jordmassorna och när blandningen 
gynnar den biologiska processen samt under förutsättning att behandlingen inte 
orsakar några miljöproblem. 
Massor som inte kan behandlas vidare deponeras inom Löt eller hos externa 
mottagare som har lämplig användning eller möjlighet till deponering.  
Övriga behandlingsmetoder 
De övriga behandlingsmetoder som främst kan komma ifråga är olika former av 
avvattning av blöta material. Det rör sig främst om separering i lagun av flytande 
saneringsmaterial (exempelvis oljeförorenat grundvatten blandat med sand/silt), 
där materialet får självtorka, eller stabilisering av fastare material (exempelvis 
muddermassor, leriga blöta massor) där stabilisering sker med annan jord eller 
olika tillsatser (exempelvis cement). Tillstånd och möjlighet finns också att 
frysseparera sediment. Då används kylplattor för att åstadkomma en frystorkning 
av sedimenten och därmed separera dem från vattnen. 
Kriterier för återanvändning av massor 
Behandlingen styrs så att kraven i mottagningskriterierna uppfylls för respektive 
deponiklass (om massorna ska deponeras) eller kriterierna för 
konstruktionsmaterial i deponin eller inom andra delar av avfallsanläggningen. På 
samma sätt ska förorenade massor behandlas så att gällande kriterier för 
återanvändning i samhället uppfylls. Dessa kan vara kriterier som motsvarar 
friklassning, platsspecifika riktvärden eller andra styrande riktlinjer. 
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”. Materialet är fortfarande ett avfall men får användas som tex återfyllnad vid 
schakt, konstruktion av bullervallar och vägkroppar utan anmälan. 
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 
det inte går att förutsäga vilka massor som kommer att tas emot för behandling 
går mängden inte att ange men, erfarenhetsmässigt ligger andelen dock 
uppskattningsvis mellan 0-15 % av de intagna massorna. 
För de massor som återanvänds för konstruktionsändamål inom anläggningen 
gäller följande från det nuvarande tillståndet. 
Utanför sluttäckningens tätskikt och för andra konstruktionsändamål inom anläggningen 
uppfylla (i) såvitt avser skyddet för människors hälsa och markmiljön kriterier för mindre 
känslig markanvändning samt (ii) såvitt avser skyddet av vattenrecipienten kriterier som 
bestäms efter en platsspecifik bedömning enligt delegeringspunkt k). 
Delegation 
Miljödomstolen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § 3 st. miljöbalken till tillsynsmyndigheten att 
meddela villkor i följande avseenden  



k) För restprodukter som används för konstruktionsmaterial, kriterier för skyddet av 
vattenrecipienten enligt villkorspunkten 8b). 
Under 2017 påbörjas en sluttäckning av delar av IFA 1 och 2 deponin. För dessa 
sluttäckningsetapper har tillsynsmyndigheten godkänts följande kriterier (se 
tabellen nedan) för skydd av vattenrecipienten. 
Tabell 1: Kriterier för utlakad mängd enligt delegeringspunkt k.) 

Ämne/ ämnesgrupp: 

Lakkriterier Löt Lakkriterier Löt 
Utlakning Utlakad mängd 

C0: L/S 0,1 L/S 10 
(mg/l) (mg/kg) 

Arsenik 0,06 0,5 
Bly 0,1 0,4 

Kadmium 0,01 0,02 
Koppar 0,2 0,7 

Krom (tot)* 0,1 0,5 
Kvicksilver 0,002 0,01 

Nickel 0,2 0,7 
Zink 1,67 6 

Klorid 5000 9 000 
Sulfat 5000 16 000 
Kväve 300 600 
Fosfor 30 60 
TOC 3 7 

*Krom (VI) får vara max 1% av krom (tot) 
 

Hanteringen kommer att ske i överensstämmelse med kraven i tillståndet som 
gäller för nuvarande verksamhet. Verksamheten planeras utökas från 165 000 ton 
till 265 000 ton förorenade massor per år varav maximalt 15 000 ton oljeslam.  

 
Miljöaspekter 
Verksamheten ger upphov till förorenat processvatten från de ytor där materialet 
lagras, behandlas och sorteras eftersom behandlingen sker utomhus. Vanligen 
uppstår dock inget överskottsvatten vid biologisk behandling och jordtvätt. 
Flyktiga föroreningar kan ge utsläpp till luft och lukt. Transporter och maskinell 
bearbetning medför utsläpp till luft och visst buller. 
Skyddsåtgärder 



All behandling av förorenade massor sker på tätad och hårdgjord yta med ytskikt 
av asfalt eller betong. Allt processvatten från dessa ytor samlas upp och avleds till 
oljeavskiljare för förbehandling. Processvattnet går därefter vidare till damm L17 
där det kontrolleras. Efter damm L17 går vattnet vidare till damm L1 där övrigt 
processvatten från anläggningen behandlas (se Bilaga G och avsnitt 7.4). 
Förorenade massor som kan ge upphov till besvärande lukt eller damning täcks 
med syntetduk eller liknande för att så långt möjligt minimera behandlings-
verksamhetens omgivningspåverkan. 
Transportfordon som använts inom områden där förorenade massor lagras och 
behandlas får inte lämna avfallsanläggningen utan föregående rengöring av däck. 
Resursförbrukning 
Verksamheten med förorenade massor förbrukar el, små mängder vatten och 
kemikalier.  
Verksamheten med förorenade massor har förbrukat totalt 127.834 kWh el under 
2016, fördelat på oljeslamsanläggning, biosan och behandlingsytorna. Här står 
oljeslamsanläggningen för den övervägande delen av förbrukningen. 
Vatten (enstaka kubikmeter) kan behöva tillsättas till biosananläggningen ifall 
substratet blir för torrt. Däckstvätten förbrukar också vatten men huvuddelen av 
det vattnet recirkuleras i anläggningen. 
Den största kemikalieförbrukningen är i form av drivmedel. Detta (vanligen 
diesel) åtgår till transporter och arbetsmaskiner. Även mindre mängder 
smörjmedel, olja och anda kemikalier förbrukas vid underhåll och drift av 
maskiner. Maskinunderhåll utförs i verkstad. 
Både SÖRAB och Suez arbetar för att byta ut potentiellt miljö- och 
hälsopåverkande kemiska produkter mot produkter som är mindre miljö- och 
hälsopåverkande. Hanteringen av kemikalier är begränsad på anläggningen. 
Enbart kemikalier som är godkända av bolaget (d.v.s. kontrollerade mot EU:s 
vattendirektiv samt mot Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas) får köpas 
in.  I nedanstående tabell framgår hur mycket kemikalier som åtgått under 2016 
för mottagning, lagring och behandling av förorenade massor. 
 
  



Tabell 2: Sammanställning över de kemikaliemängder som förbrukats under 2016 för behandling av förorenade massor. 

KEMISKA PRODUKTER MÄNGD (kg) 
Natronlut 5050 
Järnsulfat 2480 
Järnklorid 1768 
Flockningsmedel 100 
Smörjmedel 20 
Släckt kalk 300 
Avfettning 25 

 
För byggnationen av bland annat verksamhetsytorna har åtgått material såsom 
asfalt och betong för högkvalitativa tät- och ytskikt. 

 
 

Miljödomstolens har i domslut 2010-03-03  lämnat SÖRAB tillstånd att årligen 
deponera 

- högst 200 000 ton inom deponi för icke farligt avfall 
- högst 80 000 ton inom deponi för inertavfall 
- högst 30 000 ton inom deponi för farligt avfall 

Utöver vad som anges ovan har SÖRAB tillstånd att årligen deponera farligt, icke 
farligt och inert avfall i form av 

- högst 165 000 ton förorenade massor 
- högst 50 000 ton askor och andra förbränningsrester 

Deponeringen startade 1995 och följande avfallsslag (se tabell 3) har deponerats 
inom vid var tid gällande tillstånd: 
  



Tabell 3. Sammanställning över avfallsslag som deponerats under perioden 1995-2016 
Avfallsslag Exempel 
Hushållsavfall Sorterat hushållsavfall, källsorterat organiskt avfall, 

grovavfall 
Reningsavfall och 
dylikt 

Avvattnat rötslam, slagg från avfallsförbränning, aska 
från avfallsförbränning 

Industriavfall Sorteringsrest från industriavfall 
Specialavfall Oljeskadad jord, asbest, elektronik, lysrör, småbatterier 
Förorenade massor Behandlade massor i form av farligt, icke-farligt och inert 

avfall 
 
Deponering har skett i s k rötceller för våtfraktionen av källsorterat hushållsavfall, 
nedbrytningsceller för grovavfall med mindre mängder organiskt och brännbart 
innehåll samt i friliggande specialceller som asbestceller för asbestavfall, 
elektronikcellen för demonterad elektronik, kvicksilvercellen för lysrör, batterier 
etc. med lägre halter kvicksilver och askceller för stabiliserad flygaska från 
avfallsförbränning. 
Idag deponeras huvudsakligen förorenade massor samt utsorterad deponifraktion 
från SÖRABs återvinningscentraler och sorteringsverksamheterna på Löt och 
Hagby. I tabell 4 visas totala avfallsmängden i respektive deponicell. En 
situationsplan som visar placeringen av olika celler återfinns Bilaga D. Hittills har 
det inom Löt deponerats ca 2,6 miljoner ton avfall och deponierna kommer vid 
anläggningens totala utbyggnad att rymma uppskattningsvis 9 miljoner kubikmeter 
avfall. Det motsvarar ca 15 miljoner ton jord (med en antagen densitet 1,7 
ton/kbm). 
Utifrån de avfallsslag som numer inte får deponeras enligt 8 § 
deponeringsförordningen har endast flytande avfall, samt i undantagsfall däck som 
följt med annat avfall, tidigare deponerats. Även brännbart och organiskt avfall 
har deponerats (9 och 10 §§) samt elektronik (12§). Sedan förordningens 
ikraftträdande har inte dessa avfallsslag deponerats, med undantag av 
Länsstyrelsens medgivna dispensmängder av organiskt och brännbart avfall (enligt 
13§), vilka sedan 2004 samdeponerats med övrigt avfall i nedbrytningsceller, 
numera kallad IFA 1 och 2 deponin. 
  



Tabell 4. Deponerade avfallsmängder (ton) i olika deponiceller/etapper 1995-2016 

 
Deponins etappvisa utbyggnad, konstruktion m m har följt deponeringsplanen 
redovisad i KN:s beslut 1992-10-27. Avfall som deponeras är behandlat och den 
huvudsakliga behandlingsmetoden utgörs av sortering. 
Deponeringsverksamheten följer en taktisk deponeringsplan. Planen revideras 
minst var sjätte månad är framåtsyftande ytterligare sex månader. Planen 
innehåller: 

 Aktiva, avslutade och sluttäckta deponietapper per deponiklass (Inert, IFA, FA, övrigt). För deponietapper som är uppdelade i fler än en cell redovisas även cellindelningar.  Var deponering bedrivs den kommande sexmånadersperioden.  För aktiva deponietapper och celler anges: o Planerad utfyllnadstakt och riktning o Med vilka släntlutningar utfyllnad skall ske o Med vilka pallhöjder utfyllnad skall ske o Återstående fyllnadsvolym o Mottagning och lasskontroll 
I möjligaste mån begränsas öppet tippsår genom skyddstäckning. Tippsårets 
bredd bör begränsas till maximalt 80 m. Som skyddstäckning på tippsår utnyttjas 
lämpliga avfallsklassade massor (t ex förorenade massor). Täckningen läggs ut i ett 
skikt vars tjocklek anpassas till avfallet som täcks på sådant sätt att risk för 
spridning av lätt avfall förhindras. Avfall i IFA och FA-deponier läggs upp i pallar. 
Pallhöjden är normalt inte högre än 4 m. Kantvallar omgärdar deponin och utförs 
i innan deponering i respektive avsnitt påbörjas. Understa utfyllnadslagret fylls 
med väl dränerande material. Avfallet packas med maskin för att uppnå god 
packningsgrad. 

År IFA1 / IFA2 IFA 3 FA1 FA2 Asbestcell Askcell
Elektronik-

cell
Lysrörs-

cell Rötcell
1995 54 445 23 7 9 115
1996 88 755 395 210 44 9 275
1997 65 925 688 250 67 15 210
1998 63 982 620 281 82 12 950
1999 100 522 452 273 55 14 279
2000 157 682 731 315 72 22 924
2001 129 629 745 45 27 12 244
2002 143 638 774
2003 123 200 790
2004 123 600 1 200 1 200
2005 79 337 980 3 270
2006 95 298 669 4 155
2007 147 892 634 5 249
2008 135 800 599 5 595
2009 127 138 548
2010 95 118 824
2011 152 548 802
2012 133 593 714
2013 123 669 739
2014 71 027 901
2015 2 056 27 182 17 929 893
2016 1 165 83 427 4 762 14 730 939



Yttre sidoslänter täcks med ca 0,5 m skyddande massor för att minska infiltration 
och hindra vindspridning av avfall. Efter primära sättningar kompletteras 
slänterna med ytterligare massor och grovplaneras för framtida utläggning av 
avjämningsskikt, tätskikt och skyddsskikt enligt deponins avslutningsplan. 
Deponerat avfall kan även förses med nederbördsavvisande täckning som avleder 
nederbörd direkt till deponicellens dränerande skikt (innanför kantvallar) istället 
för att passera igenom deponerat avfall.  Täckningen utförs så att vatten inte kan 
bli stående i deponicellen. 
Tillståndet på Löt innehåller deponering i deponidelar som var och en motsvarar 
reglerna för de tre klasser som en deponi kan hänföras till. Samtliga deponiceller 
som idag är ianspråktagna för deponering av förorenade massor, uppfyller kraven 
för deponi för inert, icke-farligt avfall eller farligt avfall enligt förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall. Vartefter nya deponibottnar anläggs och tas i 
anspråk anmäls dessa till tillsynsmyndigheten tillsammans med en beskrivning av 
hur och var bottnen skall utföras och hur utförandet skall kontrolleras så att 
botten uppfyller de krav som finns i deponeringsförordningen samt i tillståndet 
för Löt. 
Deponingasen från IFA 1 och 2 deponin används till att värma upp egna lokaler, 
affär- och restaurang- verksamheten vid Söderhalls trafikplats samt för att värma 
lakvattnet i anläggningens biologiska reningsverk. Eventuell överskottsgas facklas. 
I de nya deponierna bildas inte deponigas eftersom det numera ej är tillåtet att 
deponera organiskt avfall.  

 
Hanteringen kommer att ske i huvudsaklig överensstämmelse med nuvarande 
verksamhet. Förändringar beskrivs nedan. 
Avfall som kommer att deponeras 
SÖRAB ansöker om utökat tillstånd till deponering av förorenade massor som 
avser alla deponiklasser enligt förordningen (2001:512) om deponering av avfall: 
deponi för inert, icke-farligt och farligt avfall. Mottagningskriterierna 
(NFS2004:10) kommer att tillämpas på det avfall som deponeras. 
 IFA-deponi: Här kommer de avfall som uppfyller mottagningskriterierna (NFS 

2004:10) för deponering på deponi för icke farligt avfall att deponeras. Avfallet 
kommer att besiktas och vid behov behandlas genom sortering inför 
deponering.  

 Inert-deponi: Här kommer det avfall som uppfyller mottagningskriterierna 
(NFS 2004:10) för deponering på deponi för inert avfall att deponeras. Avfallet 
kommer att besiktas och vid behov behandlas genom sortering inför 
deponering. 

 FA-deponi : Här kommer det avfall som uppfyller mottagningskriterierna (NFS 
2004:10) för deponering på deponi för farligt avfall att deponeras, Avfallet 
kommer att besiktas och vid behov behandlas genom sortering inför 



deponering. En del av avfallen kan komma att förbehandlas särskilt, t ex 
genom stabilisering, beroende på innehåll och farlighet, innan deponering sker. 

Drift och deponeringsteknik 
Utökad verksamhet kommer att skötas på motsvarande sätt som idag. Utbyggnad 
av deponibottnar sker inom de områden som pekats ut i detaljplanen och som 
redovisats i tidigare tillståndsansökningar. IFA-deponin kommer bland annat att 
utökas i anslutning till nuvarande deponi och frigjorda ytor efter 
bergtäktsverksamheten kommer att tas i anspråk vartefter och deponin kommer 
att anslutas till kringgärdande bergväggar och topografi enligt detaljplanen. 
Tillkommande avfall i form av förorenade massor som kommer att deponeras 
bedöms inte kräva andra skyddsåtgärder utöver de som tidigare vidtagits eller de 
som anges i denna beskrivning. 
Deponins utformning 
På nya deponiytor som planeras att tas i anspråk kommer den naturliga geologiska 
barriären att förstärkas om den inte uppfyller kraven på mäktighet enligt 
deponeringsförordningen. 

 
Miljöaspekter 
Deponering ger upphov till lakvatten. Deponeringen av nya avfallsslag kan 
medföra förändrad karaktär på lakvattnet. 
Otillräcklig täckning av celler kan ge upphov till lukt och luftutsläpp av flyktiga 
föreningar om massorna innehåller sådana. Deponering av förorenade massor ger 
inte upphov till metangasbildning som tidigare deponering av organiskt material 
medförde. 
Transporter till och från deponin samt arbetsmaskiner genererar utsläpp till luft 
och buller. 
Risk för bränder, vilka kan ge upphov till lukt, luftutsläpp och förorenat 
släckvatten, bedöms som mycket små eftersom de förorenade massorna inte 
innehåller brännbart material. 
Hanteringen kan damma och medföra viss risk för skred. 
Deponering av förorenade massor attraherar inte skadedjur och fågel. 
Skyddsåtgärder 
Deponin kommer utformas enligt förordningen (2001:512) om deponering av 
avfall: deponi för inert, icke-farligt och farligt avfall. Lakvatten avleds, kontrolleras 
och behandlas i lokalt reningsverk. För att förhindra damning vid deponering 
bevattnas avfallet vid behov före transport till deponin. Temporär täckning av 
material används vid behov för att minimera lakvattenbildning, dammbildning och 
ev lukt. Deponins tillväxt mäts årligen och redovisas i samband med 
miljörapporten. Stabilitetsutredningar, för att undvika ras och skred, utförs 
efterhand som deponin utvidgas. 
  



Resursförbrukning 
Miljöklassad diesel åtgår till transporter och maskiner. Även mindre mängder 
smörjmedel, olja och anda kemikalier förbrukas vid underhåll och drift av 
maskiner. Vatten förbrukas vid dammbekämpning. 
Miljöbalken (2 kap., 5§) ställer krav på återanvändning och återvinning. I likhet 
med nuvarande verksamhet är ambitionen att i så hög grad som möjligt 
återanvända restprodukter (d v s avfall som i sig själv har eller genom sortering 
eller annan behandling har givits lämpliga egenskaper) vid konstruktion av 
deponin och tillhörande vallar och vägar mm. Att använda restprodukter minskar 
användningen av jungfruliga massor och kostnaden för deponering, se avsnitt 
7.2.1 ang kriterier för konstruktionsmaterial. 

 
 

Samtliga vattenströmmar som uppstår i de olika deponietapperna (lakvatten) och 
på behandlingsytor (processvatten) avleds idag till den lokala 
behandlingsanläggningen för lak- och processvatten på området. Vattenreningen 
består av oljeavskiljare, sedimentationsdammar, luftade och oluftade zoner, en 
KBR-anläggning (kontinuerlig biologisk rening) samt en våtmark med 
efterföljande översilningsyta. 
Huvudprincipen på Löt är att samtliga förorenade vattenströmmar ska samlas 
upp, utvärderas och vid behov renas separat. I Figur 16 redovisas de olika 
deponietapperna, lagerplatserna och vattenbehandlingsytorna. 
Processvatten från behandlingsytorna för förorenade massor (lagerplats 3:2, 3:3 
och 12) förbehandlas i oljeavskiljare och kontrolleras i damm L17, före 
överledning till damm L1 via ett sandfilter. Processvatten från övriga 
behandlingsytor avleds i huvudsak till damm L1. I damm L1 sker luftning och 
sedimentation av partikelbundna föroreningar. 
Lakvattnet från de äldsta deponietapperna (IFA 1 och 2) leds direkt in i KBR-
anläggningen som är optimerad för att effektivt behandla relativt kväverika 
delströmmar. Om KBR-anläggningen inte är i drift kan vattnet från IFA 1 och 2 
deponin behandlas/lagras i L4- och L2E-dammen tillsammans med vattnet från 
IFA 3, FA1 och 2, asbestdeponin och de sluttäckta cellerna för aska och elavfall. 



 
Figur 16. Samtliga ytor som avvattnas till utsläppspunkten L3 på Löts avfallsanläggning. Hantering av förorenade massor sker inom lagerplats 3:2, 3:3 och 12. 
Vattnet från L1-dammen belastar inte KBR-anläggningen, utan pumpas, efter 
behandling/kontroll, direkt till våtmarken. Utredningar under föregående 
prövotid (2012 till 2015) har visat att vattnet från specialdeponierna (asbest, aska 
och elavfall) i är till karaktären näringsfattigt och kan behandlas i L1-dammen. Det 
samma gäller vattnet från IFA 3 samt FA 1 och 2. 
Allt vatten leds efter behandling i de olika dammarna vidare till en ca 3 ha stor 
våtmark där efterbehandling av det redan renade vattnet sker. Efter vattnet 
behandlats i våtmarken sprids det på en översilningsyta varpå vattnet samlas upp, 
flödesmäts, provtas (i punkt L3) och leds vidare till jordbruksdiket som utgör Löt 
avfallsanläggnings recipient. 
I Figur 17 och Tabell 5 redovisas behandlingsytor och vattenavledning för 
förorenade massor och oljeslam. 



 
Figur 17. Schematisk skiss över hur avledning (gula pilar) och förbehandling vatten från verksamhetsytorna för förorenade massor (1., 2. & 4) sker.  
Tabell 5. Teckenförklaring till  Figur 17 
Nr. Beskrivning 
1. Yta där avvattning av oljeslam sker 
2. 3 st. ytor för mottagning och behandling av förorenade massor 
3. Buffertbassäng med oljeläns från yta 1. Fungerar även som 

sedimentationsficka 
4. Yta där mottagning och behandling av oljeförorenade massor sker 
5. Yta kring slammottagningscisternen 
6. Oljeavskiljare för förbehandling av vatten från ytorna 1. och 2. 
7. Oljeavskiljare för förbehandling av vatten från ytorna 4. och 5. 

 
Processvattnet från yta 1 i Figur 17 leds ut via en buffertbassäng (nr. 3 i Figur 17) 
där sedimentation och även oljeavskiljning med hjälp av en oljeläns sker. Vattnet i 
buffertbassängen kan även återcirkuleras till yta 1 vid behov. Processvatten från 
ytor med förorenade massor behandlas därefter i oljeavskiljare, före avledning till 
ytornas gemensamma sedimentations-/kontrolldamm L17. Efter vattnet 
förbehandlats och kontrollerats i L17 leds det vidare till L1-dammen via ett kross-
torvfilter. 
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 Miljödomstolen har i mål M3092-8, den 9 juni 2016 beslutat att skjuta upp frågan 
om slutliga villkor avseende utsläpp till vatten under en förlängd prövotid, och 
ålagt bolaget att utföra följande utredning. 
Bolaget ska under prövotiden i samråd med tillsynsmyndigheten utreda 

- tillkommande lak- och processvattenströmmars karaktär och lämpliga metoder för behandling av dessa, - möjligheterna att anlägga en våtmark nedströms utsläppspunkten i syfte att undvika ökad tillförsel till närområdet av närsalter och farliga ämnen, - möjligheten att behandla lakvatten i KBR-anläggningen under en större del av året utan risk för ökade utsläpp av fosfor och BOD7 i utsläppspunkten och att i övrigt optimera driften av anläggningen, - möjligheten att reducera det behandlade lakvattnets innehåll av arsenik och krom,  - om det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat att nederbördsskydda vissa behandlingar, lagringsytor och vid deponering för att minska mängden föroreningar samt - vilken parameter som kan ersätta TOC för utsläpp till vatten. 
Utredningen ska, jämte förslag till slutliga villkor, redovisas till mark- och miljödomstolen 
senast vid utgången av år 2019. 
Under prövotiden gäller följande provisoriska villkor 
P1. Lakvatten från respektive deponicell eller deponietapp ska kunna avledas separat till 
lakvattenmagasinet eller annan lämplig anslutningspunkt i lakvattenbehandlingssystemet. Efter 
medgivande från tillsynsmyndigheten får dock lakvatten med likartad karaktär avledas samlat 
till lakvattenbehandlingssystemet och lakvatten vars föroreningsinnehåll inte motiverar 
behandling avledas direkt till recipient. 
P2. Halterna av föroreningar i det behandlade lak- och processvattnet får som 
kvartalsmedelvärden och riktvärden (med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, 
medför skyldighet för tillståndshavaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan innehållas) 
uppgå till högst följande. 
Tabell 6: Provisoriska riktvärden för vatten i utsläppspunkten L3 

 



 
Huvudprincipen kvarstår att samtliga förorenade vattenströmmar ska kunna 
samlas upp, provtas och vid behov renas separat, när behov för detta uppstår.  
Den utökade verksamheten gällande förorenade massor bedöms inte påverka 
karaktären på föroreningsinnehållet i delströmmarna från behandlingsytorna för 
förorenade massor. Eftersom det inte är planerat att utöka arean för 
verksamheten med förorenade massor kommer mängden vatten som avbördas 
från ytorna med förorenade massor inte öka i och med förändringen i tillståndet 
för Löt avfallsanläggning. 
Vattnet från förorenade massor kommer även fortsättningsvis förbehandlas i 
oljeavskiljare samt behandlas och provtas i L17-dammen innan vattnet leds över 
via kross-/torvfiltret till L1-dammen där vidare behandling sker. 
Det är även troligt att mängden förorenade massor som deponeras per år kommer 
att öka. Den mängs lakvatten som bildas beror främst av hur stora deponiytor 
som är öppna för lakvatteninströmning. Vartefter deponierna sluttäcks minskar 
lakvattenbildningen och på samma sätt medför anläggandet av nya bottnar att 
lakvattenmängden ökar. I dagsläget finns ca 20 ha icke sluttäckta deponiytor inom 
Löt som bidrar till lakvattenbildning. Under slutet av 2017 sluttäcks ca 3 ha vilket 
alltså kommer att minska lakvattenbildningen och möjliggöra för anläggandet av 
nya bottnar. 
Deponitekniken påverkar också i viss utsträckning lakvattenbildningen. Tillfällig 
skyddstäckning där rent vatten avleds innan det når deponerade massor minskar 
ex. lakvattenbildningen. Stora mängder deponerade massor kan adsorbera och 
lagra nederbörd vilket också kan leda till mindre avrinning i det fall vattnet sedan 
ges tillfälle att avdunsta. Sörab planerar nya deponiytor utifrån kapaciteten inom 
befintliga ytor, planerade sluttäckningar, deponeringsbehov samt kapacitet och 
reningseffekt inom befintliga anläggningar. 
Den förmodade ökade mängden deponerat material kan leda till nyetablering av 
deponiytor vilket är ett separat ärende och kommer hanteras i enlighet med det 
befintliga tillståndet för Löt avfallsanläggning. 
Den planerade verksamheten ryms med avseende på behandling av lak- och 
processvatten inom gällande prövotid med tillhörande föreskrifter. Både den 
nuvarande samt den föreslagna utökade hanteringen av förorenade massor 
kommer att omfattas av BREFen för avfallsanläggningarna och att angiven BAT 
skall tillämpas (se avsnitt 24.1) vilket i sin tur kommer ställa krav på behandlingen 
av lak- och processvatten inom anläggningen. 

 
SÖRAB har under perioden 27 april 2017 till den 11 juni 2017 genomfört samråd 
med berörda myndigheter och allmänhet, i enlighet med 6 kap Miljöbalken. 
Samrådet har skett i en utökad samrådskrets. En sammanfattning av 
samrådsprocessen samt underlag, annonser, protokoll, kopior av 



presentationsmaterial samt framförda synpunkter och bolagets svar på dessa 
redovisas i bilaga E. 

 
I bilaga G är påverkan på ytvatten beskriven mer i detalj. 

 
Nuvarande riktvärden baseras på att tillämpliga miljökvalitetsnormer 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. Verksamheten 
har under de senaste åren inte medfört överskridande av de nu gällande 
riktvärdena och alltså inte bidragit till överskridandet av någon miljökvalitetsnorm 
Det processvatten som kommer från behandlingsytorna för förorenade massor 
(och kontrolleras i L17) riskerar främst att påverka utsläppspunkten (L3) med 
avseende på bly, koppar och BOD7. Dock medför den rening som sker i 
torvfiltret, L1 och våtmarken att halterna av dessa ämnen i utsläppspunkten ligger 
väl under nuvarande riktvärden. Det lakvatten som kommer från de nyaste 
deponietapperna visar att lakvattnet från de förorenade massor som deponerats 
sedan 2015 i stort sett skulle klara att släppas ut obehandlat vilket alltså innebär att 
det finns god marginal att släppa ut vattnet efter den behandling som sker idag. 
Prövotidsutredningar samt förslag på slutliga villkor för utsläpp till vatten ska 
redovisas senast innan utgången av 2019. 

 
Behandlingen av förorenade massor planeras ske på motsvarande yta som idag 
men med en delvis snabbare genomströmnings-/behandlingstid för massorna. 
Dessutom nyttjas inte ytornas fulla kapacitet idag vilket medför att de periodvis är 
i stort sett tomma och de överskjutande tonnen bedöms därför kunna behandlas 
inom befintliga ytor. 
Det scenario som ger mest förorening till processvattnet är när ytorna är nästan 
tomma och ej avstädade. Vid regn spolas då regnvattnet snabbt vidare, istället för 
att fångas upp av jordhögarna, och tar med sig det material som ligger på marken. 
Med driftinstruktioner som idag bedöms inte mängderna eller koncentrationerna i 
processvattnet att öka med ökade mängder förorenade massor. 
Ökad deponering medför i sig inte ökade föroreningshalter och -mängder i 
lakvattnet i utsläppspunkten utan det är istället andelen öppna deponier som 
påverkar vattenkvalitén. SÖRABs deponeringsplan syftar till att långsiktigt planera 
för deponering samtidigt som villkoren för utsläpp till vatten kan innehållas. Detta 
gäller vare sig verksamheten fortgår som idag eller utökas. Den sökta 
verksamheten bedöms utifrån ovanstående inte medföra att nuvarande riktvärden 
i utsläppspunkten eller några tillämpliga miljökvalitetsnormer för vatten 
nedströms anläggningen överskrids. Verksamheten med förorenade massor 



kommer framgent att omfattas av BAT-slutsatser för avfallsbehandling och de 
utsläppsvärden för vatten som eventuellt kommer att gälla, oavsett om 
verksamheten utökas eller bedrivs i enlighet med nollalternativet.  

 
 

Inför etableringen av Löt kontrollerades grundvattenkvalitén inom området. 
Prover togs ut uppströms och nedströms anläggningen. 
Grundvattenövervakningen har sedan dess fortgått och grundvattenkvalitén 
undersöks kontinuerligt i ett antal rör uppströms, inom och nedströms 
anläggningen. Undersökningarna sammanställs och redovisas årligen i 
miljörapporten. I bilaga G finns ett sammandrag av de senaste årens mätningar i 
relation till de mätningar som gjordes innan anläggningen öppnade. 
Undersökningarna visar inte på någon spridning via grundvatten av lak- eller 
processvatten. För att minska riskerna för grundvattenförorening har befintliga 
deponibottnar konstruerats på sådant sätt att tätheten uppfyller de lagkrav som 
finns för genomströmningshastighet m.m. Dessutom sker hantering av 
förorenade massor på hårdgjorda ytor med vattenuppsamling samt efterföljande 
vattenbehandling i dammar med täta bottnar. I anslutning till Löt finns inga 
grundvattenförekomster som omfattas av kraven på miljökvalitetsnormer för 
grundvatten. 

 
Den sökta verksamheten planeras ske på samma sätt som den nuvarande 
verksamheten på så sätt att hantering av förorenade massor fortfarande ska ske på 
hårdgjorda ytor med uppsamling av det processvatten som bildas, vattenrening 
ske i dammar med bottentätning och deponering på bottnar som uppfyller 
lagkraven för vattengenomsläpplighet. Grundvattnet kommer också 
fortsättningsvis övervakas inom ramen för verksamhetens egenkontroll och 
resultaten rapporteras årligen i samband med miljörapporteringen. 

 
 

 
Hantering av förorenade massor kan ge upphov till luftutsläpp i form av flyktiga 
ämnen, bl.a. flyktiga organiska ämnen (VOC) från oljeförorenade massor. 
Emissionsmätningar från den biologiska behandlingsytan för förorenade massor 
gjordes under 2007. Syftet med mätningarna var i första hand kvalitativa för att 
kunna utreda under vilken driftsituation som de största utsläppen kan väntas ske. 
Resultaten från mätningarna visade att avgången av flyktiga organiska kolväten 
(VOC) och flyktiga polycykliska kolväten (VPAH) var störst vid mekanisk 
bearbetning av oljeskadat material. Vid själva biologiska behandlingen, då den 
växelvisa luftningen i olika högar fungerar som biofilter, var VOC-avgången lägre. 
Mätningarna visade vidare att maximal emission uppkommer från den ficka där 



oljeslam tippades innan slammet blandas med strukturmaterial och behandlas. 
Eventuell beredning av jord och slam sker dock snarast möjligt efter mottagning 
varigenom hanteringstiden, och därmed emissioner till luft, minimeras. 
Verksamhetens emissioner av metan och alkaner uppmättes, under 2007, med 
hjälp av FTIR-spektroskopi och spårgaser. Mätningarna visade på försumbara 
halter av metan jämfört med deponidelen.  Förekomst av kolväten i form av 
alkaner detekterades i låga halter där plymen dominerades av tyngre kolväten. 
Emissionen var som högst från dåvarande oljeslamsficka och behandlingen av 
oljeslamsmassor, där en emissionskvantifiering med hjälp av spårgas indikerade en 
alkanemission på mindre än 0,4 kg/h. Samtliga analyserade halter var lägre än 
nivågränsvärden för PAH:er i AFS 2005:17. 
De relativt låga VOC-utsläppen från jordbehandlingen beror sannolikt på att 
flyktiga kolväten avgår i samband med sanering, då massorna schaktas och lastas, 
samt vid transport av massorna, d.v.s. innan behandlingen sker på Löt. 
Beräkningarna är inte direkt applicerbara på nuvarande förhållanden men 
utsläppsfördelningen källorna emellan visar att biologisk behandling av förorenade 
massor (t.ex. olje och/eller bensinförorenade massor) ger upphov till små 
luftutsläpp relativt öppen behandling av flytande oljeslam.  
Den beräknade emissionen från jord- och framförallt slambehandlingen utgör ca 
2-3 % av de kvantifierade VOC utsläppen i Vallentuna enligt tidigare beräkningar 
och relativt utsläppsdata från 2004 (Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala 
län, Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund, LVF 2006:9). 

 Vid siktning av jord kan damm uppstå, beroende på materialets kornstorlek och fukthalt. Dammet kan sprida miljö- och hälsoskadliga ämnen. 
Dammätningar har utförts på behandlingsytorna för förorenade massor, under 
normala driftförhållanden. Mätrören kalibreras till rätt mängd luft och mätningen 
pågick i ca 7 timmar.  Mätningarna visar att dammet föreligger i koncentrationer 
lägre än s.k. nivågränsvärden enligt arbetsmiljölagstiftningen. 

 Flyktiga kolväten från förorenade massor kan ge upphov till luktstörningar. Detta är dock relativt ovanligt på Löt avfallsanläggning, sannolikt på grund av att den största andelen flyktiga kolväten avgått i samband med sanering och transport av massorna till Löt och att massor innehållandes flyktiga VOC snabbt tas in i behandlingsprocessen.  Vid ett tillfälle sedan 2010 har det inkommit klagomål på lukt som kan härledas till hanteringen av förorenade massor. Det inträffade i samband med en större behandlingskampanj av massor innehållandes tjära. Åtgärder vidtogs genom att synlig tjära samlades i slutna kärl/containers. 
 Följande försiktighetsåtgärder kan vidtas i syfte att minska utsläpp till luft från behandling av förorenade massor:   



 Olje- och PAH-förorenade massor bearbetas så snabbt som möjligt. Vid behov startas systemet med luftväxling vid biologisk behandling. Vid störande oljelukt täcks jordhögar med organiskt material som fungerar som biofilter.  Dammbenägna massor täcks för att minska risken för dammspridning till omgivningen.  Lagertider begränsas på behandlingsytan. Massor ska endast lagras under behandling och därefter snarast deponeras, eller transporteras vidare till annan slutmottagare.  Villkor 13 i deldom 2010-03-03 reglerar verksamhetens påverkan avseende utsläpp till luft:   13. Förorenade massor som kan ge upphov till besvärande lukt eller damning ska täckas med syntetduk eller liknande för att så långt möjligt minimera behandlingsverksamhetens omgivningspåverkan. 
 
 

 
De totala utsläppen av flyktiga ämnen såsom VOC från hantering av förorenade 
massor bedöms kunna öka lokalt på Löt med ökade behandlingsvolymer. De 
totala utsläppen, i termer av regionala eller nationella utsläpp, kommer dock inte 
att öka enligt nollalternativet, eftersom de i så fall sker på någon annan 
avfallsanläggning och givet gängse behandlingsmetoder.  
Utsläppskoncentrationen bedöms inte förändras i och med utökningen, eller i 
jämförelse med nollalternativet, då varken behandlingstekniken eller maximal 
jordvolym som hanteras per tillfälle kommer att förändras. 
Verksamheten med förorenade massor kommer framgent att omfattas av BAT-
slutsatser för avfallsbehandling och de utsläppsvärden för VOC som eventuellt 
kommer att gälla för behandling av farligt avfall, oavsett om verksamheten utökas 
eller bedrivs i enlighet med nollalternativet.  

 
De totala utsläppen av partikelbundna föroreningar från hantering av förorenade 
massor bedöms kunna öka lokalt på Löt med ökade behandlingsvolymer. De 
totala utsläppen, i termer av regionala eller nationella utsläpp, kommer dock inte 
att öka enligt nollalternativet, eftersom de i så fall sker på någon annan 
avfallsanläggning och givet gängse behandlingsmetoder.  
Utsläppskoncentrationen bedöms inte förändras i och med utökningen, eller i 
jämförelse med nollalternativet, då varken behandlingstekniken eller maximal 
jordvolym som hanteras per tillfälle kommer att förändras.  
Verksamheten med förorenade massor kommer framgent att omfattas av BAT-
slutsatser för avfallsbehandling och de utsläppsvärden för damm som eventuellt 



kommer att gälla för behandling av farligt avfall, oavsett om verksamheten utökas 
eller bedrivs i enlighet med nollalternativet.  

 
Risken för tillkommande luktstörningar bedöms som små då avfallet även 
fortsättningsvis tas in snarast möjligt i processen. Förorenade massor 
innehållandes flyktiga kolväten där problem med lukt förekommer ska täckas, eller 
förvaras i sluten container, så länge som behov föreligger. 

 
Ytterliga försiktighetsåtgärder som skulle minska utsläppen av framförallt 
partikelbundna föroreningar är att täcka samtliga högar som lagras eller behandlas. 
Störst effekt har detta på dammspridning. 
Att täcka samtliga högar med förorenade massor medför en enligt bolaget en 
kostsam och omständlig hantering som inte motiverar miljönyttan.  Kommande 
BAT-slutsatser för avfallsbehandling och de utsläppsvärden för VOC och damm 
som eventuellt kommer att gälla för behandling av farligt avfall kommer att vara 
styrande för eventuella ytterligare skyddsåtgärder utöver de som reglerar 
nuvarande verksamhet med förorenade massor.  
 Massorna flyttas runt beroende på behandlingsförfarande och analysresultat.  

Det sker ett ständigt arbete med att hålla nere tiden förorenade massor ligger 
på behandlingsytan innan de deponeras, i snitt uppgår tiden förorenade massor 
ligger på behandlingsytan till cirka en månad.  

Investeringskostnaden för att behandla förorenade massor inomhus i 
tältkonstruktion uppgår till cirka 1500-2000 sek per m2.  Tältkonstruktion kan 
utformas med undertryck och utgående luft kan vid behov behandlas med 
avseende på partiklar (damm) och VOC. Ska vi ha med detta behöver vi räkna på 
en luftreningsanläggning. Borde finnas uppgifter från omlastningen på Hagby.  
Den uppskattade emissionen från jord- och framförallt slambehandlingen utgör 
ett par procent av de kvantifierade VOC utsläppen i Vallentuna enligt 
utsläppsdata från 2004 (Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län, 
Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund, LVF 2006:9). Planerad utökning 
avser hantering av förorenade massor (ej oljeslam) som står för en begränsad 
andel av de beräknade VOC-utsläppen från verksamheten.  
SÖRAB bedömer därför att behandling av förorenade massor i tält medför 
oskäliga kostnader jämfört med miljönyttan avseende minskade VOC- och 
dammemissioner. Att täcka massorna som lagras och behandlas i de fall massorna 
dammar, eller luktar i besvärande omfattning anser bolaget är tillräcklig 
skyddsåtgärd.  



 
 

 
Avfallsanläggningen har en egen infartsväg, Lötvägen, från väg 280 (Gamla 
Norrtäljevägen), i nära anslutning till E18, trafikplats Söderhall. Inga bostäder 
passeras mellan avfarten från E18 och anläggningen. Transportvägen framgår av 
Figur 18. 

 
Figur 18: Kartbild som visar huvudsakliga transportvägar till och från avfallsanläggningen. Trafiken anländer via E18 för att sedan köra en kort sträcka på väg 280 och svänga in på Lötvägen som mynnar vid anläggningen. Väg 280 kallas också Gamla Norrtäljevägen. 
Huvuddelen av transporterna till och från anläggningen sker under dagtid (kl 7-
18) under vardagar. I snitt för året (baserat på siffror från 2015 och 2016) är det ca 
230 bilar (personbilar och tunga transporter i form av lastbilar) som anländer 
dagligen, dagtid, under vardagar. Enstaka transporter kan ske under kväll (ca 5-10 
st), natt (ca 5-10 st) och helg (ca 10-20 st) men utgör en mycket liten del av de 
totala transportrörelserna. Av nattransporterna (kl. 22-07) så sker ca 75% mellan 
klockan 06-07 på morgonen. Huvuddelen av helgtransporterna utgörs av 
personbilar som skall besöka ÅVCn. I diagrammet nedan ses hur transporterna in 
och ut från anläggningen fördelade sig under 2016, som är representativt för 
nollalternativet. 
  



 

  
Figur 19: Diagrammet visar hur transporterna (tung trafik och personbilar) till och från anläggningen är fördelade över dygnet baserat på samtliga transportrörelser 2016. 
Transporter med förorenade massor anländer huvudsakligen till anläggningen 
under dagtid vardagar. Dessa transporter är i form av lastbilar. Under 2016 
uppgick trafikrörelserna med förorenade massor till ca 78 stycken per dag (dagtid 
vardagar). 
Totala antalet trafikrörelser med lastbilar (innehållande jord eller annat avfall) 
vardagar dagtid uppgår till ca 170 stycken/dag, vilket innebär att cirka 85 fordon 
med material dagligen passerar in eller ut över vågen. Eftersom merparten av 
fordonen kommer lastade och åker tomma alternativt kommer tomma och åker 
lastade, så har fordonsrörelserna antagits vara de dubbla utifrån antalet vägningar. 
Då detta inte gäller för samtliga bilar (en del kommer lastade, lossar och lastar 
sedan på nytt material inför avfärd) är antalet fordonsrörelser egentligen färre.  
Utöver de bilar som vägs in anländer personal och besökare anläggningen 
vardagar under dagtid. Dessa fordonsrörelser har uppskattats till 60 stycken per 
dag (motsvarande 30 bilar).  
Ovanstående innebär att trafikrörelserna på Lötvägen och tillfartsvägen i 
nollalternativet uppgår till ca 230 fordonsrörelser per dag under dagtid på 
vardagar. ÅDT på Lötvägen blir ca 250 fordonsrörelser då man även inkluderar de 
bilar som anländer under kväll och natt. Detta motsvarar cirka 3% av den totala 
trafiken och ca 23% av den tunga trafiken på E18 vilket även framgår av tabellen 
nedan. SÖRAB har även utfört trafikräkning vid infarten till Lötvägen för att 
säkerställa att antagandet om att huvuddelen av trafiken anländer från E18 
stämmer. Vid trafikräkningen kunde konstateras att mer än 95% av lastbilarna 
ankommer och avreser från eller mot E18 och att mer än 60% av personbilarna 
ankommer och avreser mot E18. Övriga bilar anländer eller kör söderut på väg 
280. Detta beror troligen huvudsakligen på att dessa bilar har sitt ursprung från 
områdena mellan Brottby och Löt fram till Riala eftersom det i annat fall inte 

86%

3%
6% 5%

Transporter till och från anläggningen

Vardagar (07-18) Kväll (18-22) Helg Natt (22-07)



innebär att man spar tid eller körsträcka med att köra väg 280 söder om Löt 
jämfört med E18. 
Tabell 7: Transportrörelser på vägnätet i Löts närområde samt andel av transporter på respektive väg som ska till, eller från Löt. ÅDT=Årsdygntrafik är det, under ett år, genomsnittliga trafikflödet per dygn, mätt som fordon per dygn. ÅDT för Väg 280 är uppmätta mellan E18 och avfarten vilket innebär att den är kan ge en felaktig bild eftersom som den endast fångar delar av den trafik som kör på den, för Löt, aktuella sträckan av väg 280. 

Väg ÅDT Andel tung trafik av ÅDT Andel av ÅDT till Löt Andel av den tunga trafiken till Löt 
E18 14 060 14% 2% 10% 
Gamla Norrtäljevägen 1 140   22%   
Lötvägen 250 76% 100%   

 
 

Förorenade massor lossas från inkommande transporter (ca 78 st per dag) och 
hanteras med hjullastare och grävmaskin på lagerplats 3:3 och 12 samt lagerplats 
3:2. Infart sker längs blå linje i figuren nedan. Transport med färdigbehandlade 
massor utförs vardagar dagtid med dumper, huvudsakligen längs röd linje i figuren 
nedan, men även längs rödprickig linje. Deponering sker idag huvudsakligen inom 
IFA2 samt FA1 och FA2. Bandschaktare används för komprimering av massor på 
deponin. Nya deponibottnar kommer så småningom att anläggas inom bergtäkten 
som ligger längs sydvästra kanten av IFA 1 och 2 deponin. Det innebär att 
arbetsmaskiner framgent även kommer att röra sig i detta område. 

 
Figur 20: Kartbild över interna transporter på anläggningen 



För arbetsmaskiner och fordon som arbetar inom SÖRABs anläggningar ställs för 
närvarande följande krav på drivmedel och avgasrening i samband med 
upphandling. I och med att SÖRAB arbetar med att ständigt förbättra företagets 
miljöarbete och minska miljöpåverkan kan ytterligare krav komma att ställas. 

 Diesel- och bensindrivna fordon, arbetsmaskiner och verktyg på 
arbetsplatsen ska drivas med bensin av miljöklass 1 (MK1) respektive 
diesel av miljöklass 1 (MK1) med minst 5 procent RME, eller annat 
bränsle med minst lika bra miljöegenskaper. 

 Alkylatbensin ska användas för bensinmotorer mindre än 20 kW eller som 
inte är försedda med katalytisk rening 

 Hydraulvätskor ska uppfylla kraven i  Svensk Standard 15 54 34 
 Arbetsmaskiner ska minst uppfylla avgasnivåkrav enligt EU steg IIIA. 
 Fordon som används i transporter ska minst uppfylla EURO 5 

avgasnivåkrav. 
Miljöpåverkan från transporter 
Transporter till och från anläggningen ger upphov till utsläpp av växthusgaser, 
partiklar, kvävedioxid samt andra luftburna föroreningar som påverkar 
miljökvalitetsnormer för luft. Slitage av vägar och däck påverkar 
dagvattenkvaliteten från vägarna.  
Transporter påverkar ljudnivån längs vägnätet, genom s.k. vägtrafikbuller. 
Modellering av vägtrafikbullret visar att ljudnivåerna vid den mest utsatta 
bostaden i närheten av tillfartsvägarna är lägre än riktvärden för vägtrafikbuller vid 
bostäder (se även avsnitt 15.1). 
SÖRAB har endast rådighet över miljöprestandan för transporter internt inom 
anläggningen. In- och uttransporter av förorenade massor utförs av kunder och 
SÖRAB har därmed ingen rådighet över transporternas miljöprestanda, eller 
vägval efter tillfartsvägen Lötvägen/Norrtäljevägen.  

 
 

Transporter med tillhörande utsläpp ökar med den utökade verksamheten med 
förorenade massor, framförallt intransporter (eftersom delar av jorden stannar 
kvar inom anläggningen) men även uttransporter. Baserat på 2016 års 
transportrörelser gällande införsel av förorenade massor och uppräknat för den 
utökade verksamheten bedöms transportrörelserna för förorenade massor 
maximalt komma att öka med 60%, från ca 78 stycken per dag till ca 123 stycken 
per dag, d.v.s. 23 stycken (46 rörelser) extra per dag. 
Det totala antalet transportrörelser (dagtid vardagar) på Lötvägen i det utökade 
alternativet beräknas uppgå till 278 stycken per dag. Det är en ökning med ca 
20%. Det innebär att SÖRABs andel av transportrörelserna på E18 och Gamla 



Norrtäljevägen som ÅDT kommer att öka med mindre än 0,5 % respektive cirka 
3% antaget att transportrörelserna på vägarna i övrigt är oförändrade. 
I ovanstående siffror har transporterna med kross ut från bergtäkten inkluderats 
med antalet transporter för 2016. Utforsling av berg sker kampanjvis ett par år i 
taget och har varit intensiv under 2015 och 2016.  
Ovanstående siffror gäller vid ett maximalt utnyttjande av den sökta 
tillståndsmängden.  

 
Interna transportrörelser kommer att öka med ökade volymer av förorenade 
massor. Vid maximalt utnyttjande av sökt mängd beräknas dumpertimmarna att 
öka totalt över året, med eventuell extra kampanjkörning vid större 
saneringsprojekt som hanteras inom anläggningen. Därutöver kommer det vid 
sökt alternativ att behövas ytterligare en hjullastare för att kunna omsätta ökade 
jordvolymer på befintliga behandlingsytor. 
Interna transportrörelser (inkommande och utgående lastbilar inom anläggningen) 
kommer att öka med 46 rörelser per dag (vardagar, dagtid). 
Miljöpåverkan från transporter 
Befintligt vägnät bedöms ha kapacitet för tillkommande transportrörelser.  
Bullerberäkningar visar att transporterna enligt nollalternativet och det sökta 
alternativet inte medför några överskridanden av riktvärden för vägtrafikbuller 
längs tillfartsvägarna (se avsnitt 15.2). Utsläppen från transporterna varierar med 
prestandan på kundernas fordon. Då luftkvaliteten längs vägnätet nära Löt ligger 
långt under gällande miljökvalitetsnormer för luft och då tillkommande 
transportrörelser endast medför några procents ökning av transportrörelserna 
bedöms påverkan på miljökvalitetsnormerna längs E18 i Vallentuna kommun, 
från tillkommande transportutsläpp bli begränsad.  
Om verksamheten inte kan utökas på Löt, det s.k. nollalternativet, kommer 
transporterna med förorenade massor till och från anläggningen att kvarstå på 
samma nivå som i nollalternativet (nuläge).  
Nollalternativet innebär även att förorenade massor i volymer som överskrider det 
befintliga tillståndet på Löt kommer att behöva transporteras till annan anläggning 
med där tillhörande lokal miljöpåverkan. Av de anläggningar som finns i Löts 
region är det Högbytorp i Upplands Bro som är närmast. Anläggningen ligger 
även den i E18:s närhet. 
  



 
 

Verksamheten med förorenade massor har löpande riskbedömts inom ramen för 
egenkontrollen. Nedanstående riskhändelser är exempel på riskhändelser som 
hanteras löpande genom förebyggande rutiner, underhållsarbeten och där det 
finns beredskap i händelse av olycka. 
 
Följande indelning och värdering av risknivå har använts för att identifiera de 
allvarligaste riskerna i verksamheten med förorenade massor.  
Värderingen är gjord utifrån att verksamheten omfattas av tillståndsvillkor och 
egenkontroll. 
Sannolikhet 

 Hög sannolikhet; inträffar årligen, eller oftare. 
 Medelhög sannolikhet; inträffar vartannat år – vart femte år. 
 Låg sannolikhet; vart femte år eller mer sällan. 

Konsekvens 
 Stor konsekvens; större okontrollerat utsläpp som kräver större 

saneringsåtgärd. 
 Medelhög konsekvens; kontrollerat utsläpp som kräver saneringsåtgärd 

utöver vanlig drift. 
 Liten konsekvens; inget, eller mindre utsläpp som kräver begränsad åtgärd. 

 
Risknivå 

 En kvalificerad bedömning av en riskhändelses sannolikhet att inträffa samt konsekvensen av att den inträffar. 
 Följande riskhändelser har identifierats och riskbedömts gällande verksamheten 

med förorenade massor. Rutiner har tagits fram för förebyggande arbete och 
avhjälpande i händelse av olycka. 
Hydraulslang på lastmaskin/hjullastare går sönder och olja läcker 
ut på marken.  
Risknivå: Hög sannolikhet, liten konsekvens. 
Åtgärd: Förebyggande underhåll och saneringsmedel i nära anslutning till 
verksamheten. 
  



Förorenade massor tippas/tappas/spills utanför behandlingsyta.  
Risknivå: Medelhög sannolikhet, liten konsekvens. 
Åtgärd: Omedelbar sanering av område. 
Transporter sprider föroreningar.  
Risknivå: Låg sannolikhet till följd av förebyggande åtgärd, låg konsekvens 
(dagvattenkvaliteten övervakas).  
Förebyggande åtgärd: Det finns fordonstvätt inom anläggningen. Krav på 
rengöring av däck finns reglerat i villkor för anläggningen. 
Någon av de uppbyggda bassängerna för avvattning av blöta 
massor går sönder med följden att förorenade massor/vatten läcker 
ut på behandlingsyta.  
Risknivå: Låg sannolikhet (har aldrig inträffat). Liten konsekvens då läckage kan 
omhändertas på ytan, i efterföljande oljeavskiljning eller i processvattendammarna 
inom området. 
Behandlingsanläggning går sönder/jordtvätt läcker. 
Risknivå: Medelhög sannolikhet. Liten konsekvens då läckage omhändertas på tät 
behandlingsyta kopplad till kontrolldamm och processvattenanläggning.  
Övriga risker 
Det används inga kemikalier inom behandlingsytorna för förorenade massor. 
Drivmedel och andra kemikalier hanteras i enlighet med gällande villkor för 
verksamheten. Risken för brand är mycket liten då massorna är inerta. Det 
förvaras inga brandfarliga kemikalier eller drivmedel på behandlingsytorna som 
dessutom är anslutna till processvattendammar som har kapacitet att omhänderta 
eventuellt släckvatten.  

 
Verksamheten med förorenade massor innebär relativt få och hanterbara 
olycksrisker. Riskerna är framförallt förknippade med de maskiner och bilar som 
rör sig inom området och som hanterar de förorenade massorna. Den utökade 
verksamheten innebär inga nya riskscenariers som SÖRAB kan förutse med 
dagens förhållanden. Eventuella ändringar i verksamheten riskbedöms alltid inför 
igångsättning. 
Sannolikheten att något riskscenario inträffar ökar med utökad verksamhet, främst 
p.g.a. utökade drifttider, men bedöms fortfarande som relativt låg. Konsekvensen 
av att ett riskscenario inträffar bedöms inte förändras i omfattning eller 
allvarlighet till följd av utökningen. SÖRAB gör därmed bedömningen att det inte 
behövs ytterligare skyddsåtgärder eller regleringar utöver de villkor som reglerar 
nuvarande verksamhet (nollalternativet).  



 
 

Verksamheten med förorenade massor har inte utsatts för sabotage eller stöld. Det är metaller, el-avfall och drivmedel som skulle kunna vara stöldbegärligt och förorsaka miljöpåverkan.   Tillfartsvägar är försedda med låsbara grindar och anläggningen är bemannad under öppethållande, vilket hindrar stölder och sabotage. Ett stängsel avskärmar anläggningen mot E18.   SÖRAB arbetar kontinuerligt med bevaknings- och stöldskyddande åtgärder. Det är förberett för installation av kameraövervakningssystem och anläggningen ronderas nattetid av bevakningspersonal. 
 

Den utökade verksamheten med förorenade massor medför ingen ökad risk för sabotage eller stöld eftersom avfallet varken är stöldbegärligt eller intressant att använda för sabotage. 
 
 

SÖRAB har låtit utföra en bullerutredning för nollalternativet, d.v.s hur all pågående tillståndsgiven verksamhet påverkar ljudnivån vid närliggande bostäder samt hur vägtrafikbullret påverkar den mest bullerutsatta bostaden i närheten av tillfartsvägarna till Löt. Bullerutredningen finns i sin helhet i bilaga H. 
 

Källor till anläggningsbuller är samtliga fordon och arbetsmaskiner som används 
inom anläggningen, inkommande och utgående fordon som rör sig inom 
anläggningen och avfallshanteringen i sig. Generellt bullrar avfallsbehandlingsverk 
såsom krossverk mest. Hjullastarnas arbetsmoment och krossverk ger högst 
bullerbidrag till omgivningen avseende s.k. momentana ljud nattetid. 
Bullerklagomål har inkommit ett par gånger sedan 2010 och har då avsett ljud  
som uppstått i samband med sprängning inom bergtäkten. 
Bullerutredningen visar att nollalternativet medför bullernivåer lägre än gällande bullervillkor för verksamheten. 

 
Transportrörelser till och från verksamheten presenteras i avsnitt 12.1.  
Bullerutredningen visar att vägtrafikbullret längs tillfartsvägarna (Lötvägen, Gamla 
Norrtäljevägen samt E18 i höjd med Söderhalls trafikplats) är lägre än riktvärden 
för vägtrafikbuller vid den mest bullerutsatta bostaden längs Löts tillfartsvägar.  



 
 

Bullerutredningen visar att sökt verksamhet kan ske utan risk för överträdelser av 
gällande bullervillkor. 
Kan verksamheten inte utökas på Löt, det s.k. nollalternativet, kommer anläggningsbullret kvarstå på samma nivå som enligt nollalternativet. Avfallsmängderna, överskjutande nuvarande tillståndsgivna, behöver då transporteras till annan anläggning med där tillhörande lokal bullerpåverkan. 

 Bullerutredningen visar att sökt verksamhet inte påverkar trafikbullernivån på tillfartsvägarna.  Kan verksamheten inte utökas på Löt, det s.k. nollalternativet, kommer transporterna till och från anläggningen att kvarstå på samma nivå som enligt nollalternativet. Avfallsmängderna, överskjutande nuvarande tillståndsgivna, behöver då transporteras till annan anläggning med där tillhörande lokal trafikbullerpåverkan. 
 
 

Verksamheten med förorenade massor använder drivmedel i form av diesel. 
Lastmaskiner, krossverk och andra arbetsmaskiner servas på annan anläggning, 
eller i verkstad på Löt. Smörjfetter, hydrauloljor och andra förbrukningskemikalier 
är exempel på kemikalier som används. 
SÖRAB har en kemikaliepolicy som ställer krav på utfasning av särskilt farliga 
ämnen såsom utfasningsämnen i Kemikalieinspektionens PRIO-databas. I de fall 
prioriterade riskminskningsämnen förekommer ska det göras en riskbedömning 
utifrån användningen som ligger till grund för eventuell utfasning av produkten, 
eller vidtagande av försiktighetsåtgärder. 

 
Sökt verksamhet påverkar kemikalieanvändningen i begränsad omfattning. Det är 
främst drivmedelsförbrukningen till dumper och hjullastare som kommer att öka. 
Kan verksamheten inte utökas på Löt, det s.k. nollalternativet, kommer kemikalieförbrukningen att kvarstå på samma nivå som enligt nollalternativet.   Avfallsmängderna, överskjutande nuvarande tillståndsgivna, behöver då transporteras till annan anläggning med där tillhörande kemikalieförbrukning. 



 
 

Vattenförbrukningen mäts inte separat för verksamheten omfattande förorenade 
massor men är relativt sparsam. Vatten åtgår framförallt för dammbekämpning 
och motsvarar uppskattningsvis ca 100 m3/år. 
Energiförbrukningen för samtlig verksamhet inom Löt uppgick 2016 till 1104 
MWh varav energiförbrukningen avseende förorenade massor var 136 MWh. 
Energin inom denna del av verksamheten åtgår för framförallt luftpumpar till 
biosananläggningen, drift av oljeslamsanläggningen samt belysning. 

 
Vatten- och energiförbrukning ökar, om än marginellt. Detta utifrån att större 
mängder massor kan kräva mer siktning och sortering samt vattenbegjutning vid 
dammande väderlek. 

 
 

De förorenade massorna innehåller mycket sällan material (ex plast eller papper) 
som kan spridas med vinden. Massorna innehåller inte heller ätbart material som 
kan locka till sig skadedjur i form av fåglar eller råttor. 

 
Den sökta verksamheten innebär inga förändringar gentemot nollalternativet. 

 
 

Inför öppnandet genomfördes stabilitetsberäkningar. Sedan dess har uppföljande 
mätningar och nya beräkningar med riskbedömningar av skred och 
överbeslastning av undergrunden utförts. Stabilitetsutredningar för att undvika ras 
och skred utförs efterhand som deponin utvidgas och inga ras eller skred har 
hittills skett. 

 
Den sökta verksamheten innebär ingen förändring jämfört med nollalternativet. 
Uppläggning  ska även fortsättningsvis ske anpassat till undergrundens stabilitet, 
den takt deponifraktion tillförs, volymvikter i deponiprodukter, deponimaterialets 
fysikaliska egenskaper och sättningsegenskaper. 

 
 

Pågående verksamhet sker, och kan utökas, inom ramen för gällande detaljplan. Deponins sluthöjd enligt detaljplanen (50-66 m ö h) ska innehållas på lång sikt 



och beräkningsbar sättning inräknas i deponivolym för optimalt utnyttjande av ianspråktaget markutrymme. 
 

Den utökade verksamheten kommer att ske inom ramen för gällande detaljplan och innebär således ingen förändring jämfört med nollalternativet. 
 
 

För att hushålla med naturresurser har SÖRAB vid konstruktion av körytor, planer och sluttäckning m m använt restprodukter såsom behandlad förorenade massor, utsorterad betong, tegelkross, sorterad slagg och sten.  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. 
 

Ingen förändring gentemot nollalternativet. 
 
 

Inför koncessionsansökan för deponeringsverksamheten gjordes en 
naturinventering. Det påträffades därvid inte några särskilt skyddsvärda arter. 
Senaste naturinventeringen på Löt gjordes år 2000 inför upprättande av sk. ”Grön 
plan” (skötselplan för skogsbruk med miljöhänsyn).  I planen finns angivet vilka 
områden som klassas som orörda områden etc. Hänsyn tas till dessa områden i 
samband med skogsavverkning inför anläggning av avfallsbehandlingsytor. 
Det finns inga kulturhistoriska skyddsvärden i området vad bolaget känner till. 
Det finns inga riksintressen i området. 

 
Ingen förändring gentemot nollalternativet. 

 
Sveriges nationella miljömålsarbete bygger på ett generationsmål, 16 
miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Målen syftar till att vi ska kunna överlämna ett 
samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. 
Miljökvalitetsmålen beskriver tillståndet som ska uppnås i den svenska miljön och 
ska vara riktmärket för miljöarbetet, oavsett var och av vem det bedrivs.  
Nedan omnämns de miljökvalitetsmål och etappmål som är aktuella i detta 
ärende, regeringens definition av respektive mål och hur de planerade 
verksamheterna påverkar dessa. 



 
Miljökvalitetsmål: "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan 
på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna." 
Behandling och deponering av förorenade massor är en förutsättning för att de 
farliga ämnen som finns i avfallet inte ska spridas okontrollerat till luft och vatten. 
Löt avfallsanläggning har redan vidtagit försiktighetsmått omfattande 
miljöskyddsåtgärder i form av tätade och hårdgjorda ytor, kopplade till särskild 
vattenuppsamling och behandling, för att minska risken för okontrollerad 
spridning av i miljömålet prioriterade föroreningar. 

 
Miljökvalitetsmål: ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter 
och kulturvärden inte skadas.”  
Föreslagna försiktighetsmått, bl. a gällande täckning av förorenade massor som 
luktar eller dammar och därmed kan orsaka utsläpp av miljö- och hälsofarliga 
ämnen eller luktar anses tillräckliga för att säkerställa att intentionen i 
miljökvalitetsmålet inte äventyras. 

 
Miljökvalitetsmål: ”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. ” 
Den utökade verksamheten kan ske inom gällande detaljplan och villkor för 
utsläpp till vatten vilka är baserade på tester gjorda utifrån den lokala recipientens 
status och känslighet. Utsläpp ska ske utan risk för överskridanden av 
miljökvalitetsnormer för vatten. Det innebär att det inte föreligger någon 
ytterligare risk för menliga konsekvenser i vattenmiljön i och med den utökade 
verksamheten. 

 
Miljökvalitetsmål: ”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar 
och vattendrag.” 
Tillgången till grundvatten som kan användas för drickvattenändamål begränsad i 
anläggningsområdet och dess omgivningar. Platsen för avfallsverksamheten är 
vald utifrån de goda hydrogeologiska förutsättningarna där risken för 
grundvattenpåverkan är liten. Den väldefinierade hydrogeologin ger dessutom 
goda möjligheter att både kontrollera och vidta motåtgärder om risk för 
grundvattenförorening skulle befaras. Det finns inga grundvattenförekomster 
inom Löt. Grundvattenförorening övervakas inom ramen för verksamhetens 



egenkontroll. Det har inte påträffats grundvattenförorening som kan härledas till 
anläggningens verksamhet. 

 
Miljökvalitetsmål: ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 
 
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras.  
 
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan 
uppnås. ” 
Utökad verksamhet med förorenade massor på Löt medför begränsad lokal 
ökning avseende utsläpp av växthusgaser från transporter och arbetsfordon. 
Deponering av massor medför inga, eller mycket begränsade utsläpp av metangas 
då massorna är inerta.  

 
Etappmålen ska underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. 24 etappmål har antagits av regeringen för miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan samt inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga 
ämnen och luftföroreningar. 
Inom områdena Farliga ämnen, Biologisk mångfald, Klimat, Luftföroreningar och 
Avfall finns s.k. etappmål framtagna. Etappmålen syftar till att underlätta 
möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 
Totalt finns 24 etappmål. Många av etappmålen är inriktade på hur regelverk ska 
förändras inom Sverige och EU och olika styrmedel som ska fastställas. 
Följande etappmål har beröringspunkter med den utökade verksamheten med 
förorenade massor. 
Farliga ämnen 
Giftfria och resurseffektiva kretslopp Användningen av återvunna material ska vara säker ur hälso- och miljösynpunkt genom att återcirkulation av farliga ämnen så långt som möjligt undviks, samtidigt som resurseffektiva kretslopp eftersträvas. Detta uppnås genom en samlad åtgärdsstrategi inom EU, vilken senast 2018 resulterat i bland annat följande insatser:   EU:s regelverk för avfall, kemikalier och varor är i huvudsak kompletterade och samordnade så att de styr mot giftfria och resurseffektiva kretslopp.  Principen om höga och likvärdiga krav på innehållet av farliga ämnen i nyproducerade och återvunna material är fastslagen genom beslut där så är lämpligt. 



SÖRAB följer utvecklingen inom regelverk och kvalitetskrav på återvunna 
produkter. Behandlingen och deponeringen av förorenade massor sker i linje med 
etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp. 

 
 

Ett BREF-dokument är ett tekniskt dokument från EU-kommissionen. Det syftar 
till att fastställa bästa tillgängliga teknik för olika industrisektorer. Dokumenten 
identifierar också den miljöprestanda som kan uppnås om man använder bästa 
tillgängliga teknik (BAT – Best Available Techniques) för den aktuella sektorn. Så 
kallade BAT-slutsatser införs i Sverige som bindande generella föreskrifter i 
industriutsläppsförordningen (IUF). Kraven i BAT-slutsatserna ska uppfyllas 
inom fyra år efter det att slutsatserna är publicerade. 
För närvarande pågår arbetet med att ta fram BAT-slutsatser för avfallsbehandling 
(WT=waste treatment). Den senaste remissomgången avslutades i februari 2017 
och BREFen förväntas antas av kommissionen under 2017. Publicerade BAT-
slutsatser med utsläppsvärden gäller direkt som begränsningsvärden för 
verksamheter vars huvudsakliga industriutsläppsverksamhet omfattas av 
slutsatserna, från och med fyra år efter BAT-slutsatsernas offentliggörande. 
Verksamheten inom Löt kommer, utifrån det senaste förslaget, att omfattas av 
BAT-slutsatserna utifrån att verksamhetskoderna för deponering (90.320i, 
90.290i) omfattas av industriutsläppsdirektivet. Dessutom anger förslaget även att 
nedanstående omfattas av BAT-slutsatserna: 
-Bortskaffande eller återvinning av farligt avfall med en kapacitet överstigande 10 
ton per dag genom en eller flera av nedanstående tekniker: 
A) Biologisk behandling 
B) Fysikalisk-kemisk behandling 
-Bortskaffande eller återvinning av icke-farligt avfall med en kapacitet 
överstigande 50 ton per dag genom en eller flera av nedanstående tekniker: 
A) Biologisk behandling 
B) Fysikalisk-kemisk behandling 
Ovanstående innebär att den nuvarande verksamheten omfattande förorenade 
massor samt den föreslagna utökade hanteringen av förorenade massor kommer 
att omfattas av BREFen för avfallsanläggningarna och att angiven BAT skall 
tillämpas. 
Biologisk behandling omfattar anaeroba eller aeroba metoder för att bryta ner 
organiska föroreningar. Som exempel på fysikalisk-kemisk behandling kan nämnas 
mekanisk separation (exempelvis siktning), avvattning, termisk behandling, 
fastläggning/stabilisering termisk desorption, extraktion av förorening, jordtvätt 
m.m. 



De tekniker som idag används för behandling av förorenade massor faller inom 
ramen för både biologisk behandling och fysikalisk-kemisk behandling. Eventuella 
ytterligare framtida metoder bedöms också samtliga falla inom ramen för de 
metoder som omfattas av BREFen. 
BAT när det gäller övervakning av utsläpp till vatten från behandling av förorenade 
massor omfattar minst månadsvisa provtagningar av bland annat TOC, COD, 
Suspenderade ämnen och tungmetaller. 
BAT när det gäller övervakning av utsläpp till luft från behandling av förorenade 
massor omfattar minst halvårsvisa provtagningar av bland annat damm, TVOC, 
H2S. 
BAT-slutsatserna anger också riktvärden för utsläpp till vatten och luft som skall 
innehållas av verksamheten samt vilka metoder som skall användas för att 
reducera utsläppen till vatten och luft. 

 
SÖRAB är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Den fortlöpande driften sker enligt 
de driftinstruktioner och skötselrutiner som finns upprättade. SÖRAB tillämpar 
Förordningen om verksamhetsutövarens (1998:901) egenkontroll, vilket innebär 
att det kontrollprogram som finns upprättat är ett flexibelt och ändras allteftersom 
det ställs nya krav på verksamheten eller att ny kunskap leder till förändrade 
rutiner. Ändringar till följd av det nya tillståndet kommer således att beaktas och 
föras in i kontrollprogrammet, som redovisas för tillsynsmyndigheten. En 
utbildningsplan för anställda och entreprenörer upprättas årligen. 
 
 
 
 
 
 
 


