
 

Bilaga D: Lakvattnets karaktär 

Bakgrund 

I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom 
avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika 
behandlingsbarhet, har det som en del av prövotidsutredningen ingått att 
karaktärisera de olika vattenströmmarna vilket sedan utgjort ett viktigt underlag 
för att beskriva vilka metoder som är lämpliga för behandling av vattnet. 

Delströmmar inom Löt 

Vid inledningen av prövotiden gick vattenströmmarna inom Löt enligt figur 1 
nedan. Vatten från IFA-deponin, specialcellsområdet (elektronik, asbestdeponi & 
sluttäckt askcell) och sorteringsytor samlades upp L4-dammen. Processvatten från 
behandlingen av förorenade jordar och oljeslamsanläggningen samlades upp i L17 
för att sedan ledas över till L1 där behandling och lagring skedde. Allt uppsamlat 
lak- och processvatten passerade sedan den luftade L2-dammen innan det 
pumpades upp i våtmarken.  

Figur 1. Schematisk bild över hur lakvattenanläggningen på Löt avfallsanläggning såg ut 

innan 2012. Orangea rutor representerar verksamhetsytor eller deponietapper och blåa rutor 

representerar utjämnings- eller behandlingssteg i vattenreningsanläggningen. 
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Karaktärisering 

Karaktäriseringen utgick ifrån analysdata samt bedömning av typen av 
verksamhet/behandling som vattnet avbördats från. Karaktäriseringen resulterade 
i 3 delströmmar med skild karaktär och behandlingsbehov (figur 2): 

• Näringsrikt vatten 
• Oorganiskt/näringsfattigt vatten 
• Harmlöst opåverkat vatten 

Karaktäriseringen resulterade i att lakvatten från IFA-deponin klassas som ett 
näringsrikt vatten. Processvattnet från samtliga aktiva verksamhetsytor samt 
specialcellsområdet klassas som ett oorganiskt vatten. Dagvatten samt uppsamlat 
processvatten från ytor med icke förorenande verksamhet klassas som ett 
harmlöst vatten. 

 
Figur 2. Schematisk bild över uppdelningen av delströmmar inom verksamhetområdet utifrån 
vattnet karaktär samt förslag till framtida behandling av dessa 

 

Dagvatten samt uppsamlat processvatten från ytor med icke förorenande 

verksamhet --- Harmlöst vatten 

Uppsamlat dagvatten från körbanor samt områden mellan verksamhetsytor leds 
inte till lak- och processvattendammarna utan rinner via diken ut i jordbruksdiket 
uppströms från utsläppspunkten L3. Detta vatten klassas som ett lågförorenat 
dagvatten när det gäller innehållet av metaller och fosfor (se bilaga G1). Vattnet 
har dock något förhöjda kvävehalter men inte så höga att vattnet bör ledas in i 
befintliga reningsanläggningar. Det kan i framtiden även uppkomma vatten från 
verksamheter som endast ytterst måttligt påverkar halten av skadliga ämnen i 
avbördat vatten. 
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Dessa två vattenströmmar påverkar inte recipienten negativt och klassas därmed 
som ett harmlöst vatten även om det kan vara påverkat av pågående 
verksamheter inom eller i nära anslutning till avfallsanläggningen. Detta vatten bör 
inte passera via reningsanläggningarna utan renas och fördröjs bättre via 
exempelvis diken. 

Lakvatten från IFA-deponin --- näringsrika delströmmen 

Lakvatten som bildas av nederbörd som faller på de deponerade massorna 
dräneras via ett dränlager och ledningar i deponibotten och leds ut till 
lakvattendammarna via en uppsamlingsbrunn. Eftersom de deponerade massorna 
är tätt packade i deponin kan endast lösta ämnen (ej partikulärt bundna ämnen) 
däribland kväve i form av ammoniumkväve laka ut deponin. Ammoniumkväve 
har bildats inne i deponi genom anaerob nedbrytning av organiskt material. 
Lakvattnet innehåller låga halter suspenderat material men höga halter 
ammoniumkväve relativt de övriga delströmmarna (tabell 1). 

Lakvatten från IFA-deponin (provpunkt L11) har provtagits vid 30 
provtagningstillfällen under januari till oktober 2014 samt ett provtagningstillfälle i 
januari 2013.  

Tabell 1. Min-, max- och medelhalt samt antal provtagningstillfällen i L11 

Ämne 
 

min max medel 
antal 
prover 

Suspenderade ämnen mg/l 2,5 44 7,3 29 

Klorid, Cl mg/l 230 670 536 29 

Ammoniumkväve, NH4-N mg/l 110 520 421 29 

Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr. mg/l 0,036 1,4 0,90 28 

Fosfor total, P mg/l 0,24 1,7 1,3 29 

Kväve total, N mg/l 100 700 465 29 

Järn, Fe mg/l 0,08 4,2 0,52 30 

Arsenik, As µg/l 12 59 38 30 

Bly, Pb µg/l 0,1 13 0,94 30 

Kadmium, Cd µg/l 0,026 0,34 0,079 30 

Koppar, Cu µg/l 0,63 14 2,4 29 

Krom, Cr µg/l 37 230 153 30 

Nickel, Ni µg/l 14 33 26 30 

Zink, Zn µg/l 4,1 380 24 30 

Kvicksilver, Hg µg/l <0.1 0,3 <0.1 30 

BOD7 (ATU) mg/l 23 160 112 29 

TOC mg/l 88 550 393 29 

 

Halterna av bly, kadmium, koppar, zink och kvicksilver i lakvattnet är låga relativt 
de provisoriska riktvärdena för utsläpp av behandlat lak- och processvatten från 
anläggningen. Detta beror på att tidigare nämnda metaller är partikulärt bundna i 
högre grad än arsenik, krom och nickel varpå dessa finns i högre halter, relativt 
det provisoriska riktvärdena, i lakvattnet som kommer ut ur deponin. 

Flödesmätning av delströmmen från IFA-deponin (lakvattnet) startade i 
september 2014 i och med byggnationen av testanläggningen för kontinuerlig 
biologisk rening (KBR) och kommer följas upp fortlöpande framöver. För att 



 

bedöma mängden lakvatten som bildats tidigare år har avrinningsmodellen 
beskriven i Bilaga H används. Vattenmängden från IFA-deponin har enligt 
avrinningsmodellen varierat mellan 31 000-57 000 m3/år under perioden 2011 
t.o.m. 2013 och under ett normalår bedöms flödet från IFA-deponin uppgå till ca 
41 000 m3. 

Lakvattnet från IFA-deponi karaktäriseras som en ”näringsrik” delström med 
avseende på ammoniumkväve men innehåller även innehåller förhöjda halter lösta 
metaller (främst arsenik och krom), BOD7 och TOC. 

Processvatten --- oorganiska/näringsfattiga delströmmar 

Processvatten kommer främst från två typer av verksamheter; 1. Sortering, 
krossning och behandling av bränslen, 2. Behandling av förorenade jordar och 
övrigt farligt avfall. 

Vatten som samlats upp från verksamhetsytorna för behandling av förorenade 
jordar provtas i provtagningsdamm L17 innan vattnet leds vidare till L1-dammen 
där vattnet sammanflödar med processvatten från övriga verksamhetsytor. 

Provtagningen från L17-dammen visar att halten ammoniumkväve är låg jämfört 
med lakvattnet och delströmmen behöver därför inte ledas genom det biologiska 
reningssteget. Detta är avgörande för att delströmmen ska klassas som ett 
oorganiskt/näringsfattigt vatten och utifrån detta föreslås det att den även i 
framtiden leds vidare till L1-dammen. Halten suspenderat material är högre i 
delströmmen från behandlingsytorna för förorenade jordar än i lakvattnet från 
IFA-deponin (tabell 2). De metaller som förkommer bundet till partiklar (bly, 
koppar och zink) återfinns i högre halter än i lakvattnet. Dessa metaller kan renas 
genom partikelavskiljning t.ex. med hjälp av sedimentation. Sedimentation sker i 
dagsläget i L1-dammen, våtmarken och på översilningsområdet. Inget av de 
riktvärdena för föroreningar som förekommer i förhöjda halter i delströmmen 
som leds till L17-dammen utgör ett problem i utsläppspunkten, varpå den 
befintliga partikelavskiljningen i reningsstegen nedströms L17 bedöms vara 
tillräcklig. 

  



 

Tabell 2. Min-, max och medelhalt samt antal provtagningstillfällen i L17 

Ämne 
 

min max medel 

antal 
prover 
under 
2013 och 
2014 

Suspenderade ämnen mg/l 7,1 210 54 25 

Klorid, Cl mg/l 74 380 163 25 

Sulfat, SO4 mg/l 120 420 198 23 

Ammoniumkväve, NH4-N mg/l 0,25 16 3,4 24 

Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr. mg/l 0,011 0,086 0,021 17 

Fosfor total, P mg/l 0,11 0,6 0,22 25 

Kväve total, N mg/l 3,2 44 11 24 

Järn, Fe mg/l 0,79 18 3,9 28 

Arsenik, As µg/l 1,5 21 7,1 29 

Bly, Pb µg/l 1,5 62 17 29 

Kadmium, Cd µg/l 0,041 0,3 0,1 28 

Koppar, Cu µg/l 2,8 50 19 29 

Krom, Cr µg/l 1,3 30 6,6 28 

Nickel, Ni µg/l 8,6 56 19 29 

Zink, Zn µg/l 8,3 190 56 29 

Kvicksilver, Hg µg/l <0.1 0,27 <0.1 29 

Opolära alifat. kolväten mg/l <1 1 <1 27 

Totalt extr aromat. ämnen mg/l <1 <1 <1 27 

Totalt extrahetbara organiska ämnen mg/l 1 14,5 3,2 27 

BOD7 (ATU) mg/l 14 410 110 24 

TOC mg/l 33 250 87 26 

 
SÖRAB har låtit karakterisera samlingsprover, från det samlade processvattnet 
från FA-verksamheten, med avseende på såväl organiska föroreningar som dessas 
inverkan på nitrifikationsbakterier. De senare undersökningarna gjordes för att 
säkerställa att processvattnet inte påverkade den biologiska vattenreningen 
negativt. Testerna visade att vattnet inte riskerade att hämma nitrifikationen.  

Tabell 3. Min-, max och medelhalt samt antal provtagningstillfällen i L25 (från lagerplats 1) 

Ämne 
 

min max medel 

antal 
prover 
under 
2013 och 
2014 

Suspenderade ämnen mg/l 13 160 73 6 

Klorid, Cl mg/l 8,6 100 54 6 

Ammoniumkväve, NH4-N mg/l 1,5 6,5 3,9 6 

Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr. mg/l <0.01 0,06 0,034 6 

Fosfor total, P mg/l 0,19 0,46 0,28 6 

Kväve total, N mg/l 13 20 16 6 

Nitratkväve, NO3-N mg/l <0.01 3,4 1,5 6 

Nitrat + nitritkväve, NO23-N mg/l <0.01 3,4 1,5 6 

Nitritkväve, NO2-N mg/l 0,001 0,11 0,060 6 

Järn, Fe mg/l 0,93 9,5 5,3 6 

Arsenik, As µg/l 5,5 14 8,7 6 

Bly, Pb µg/l 12 81 42 6 

Kadmium, Cd µg/l 0,26 0,64 0,43 6 

Koppar, Cu µg/l 30 62 48 6 

Krom, Cr µg/l 8,7 20 15 6 

Nickel, Ni µg/l 7,7 18 12 6 

Zink, Zn µg/l 530 1500 1045 6 

Kvicksilver, Hg µg/l 0,05 0,20 0,095 6 

BOD7 (ATU) mg/l 10 32 16 6 

TOC mg/l 43 460 121 6 



 

 

På övriga verksamhetsytor sker sortering, krossning och mellanlagring av icke 
farligt avfall. Delströmmen från dessa ytor leds sedan augusti 2014 direkt till L1-
dammen dit även vattnet från L17 behandlas. Tidigare leddes vatten från 
sorteringsytorna till L4-dammen. Vatten från lagerplats 1 (provpunkt L25) har 
provtagits vid 6 tillfällen under vintern 2013-2014 som en del av karaktäriseringen. 
Det vattnet provtogs i en uppsamlingsbrunn i direkt anslutning till 
verksamhetsytan varpå ingen behandling eller partikelseparering hade skett. 
Halterna suspenderat material och därmed även halterna bly, kadmium, koppar, 
och zink var högre vid provtagningstillfällena än i L17 och L1. De höga 
zinkhalterna i L25 beror på att ingen sedimentation skett och även större partiklar 
innehållande zink fanns med i proverna. De förhöjda halterna zink reduceras i 
sedimentationsdammarna varpå halterna i L1 och våtmarken är betydligt lägre. 
Halterna näringsämnen var låga relativt den näringsrika delströmmen varpå vatten 
från sorteringsytor klassas som en näringsfattig delström. 

I L1-dammen sker främst partikelavskiljning genom sedimentation men även 
ammoniumkväve och BOD7 reduceras med hjälp av luftning. I och med att 
behandlingshastigheten och säsongslagringen av den näringsrika delströmmen 
tidigare var begränsande för utsläpp av behandlat lak- och processvatten har L1-
dammen tidvis använts för lagring av lakvatten från IFA-deponin. Det har 
framförallt bidragit med att medelhalterna av ammoniumkväve, krom och arsenik 
i L1-dammen har varit högre under de senaste två åren (tabell 4) än vad de 
förväntas vara framöver. Efter augusti 2014 har allt vatten från sorteringsytorna 
som tidigare leddes till L4 kopplats om till L1. Analysresultat från 11 st. 
provtagningstillfällen sedan omkoplingen i augusti redovisas i tabell 5. 
Påkopplingen av processvatten från sorteringsytorna har inte påverkat karaktären 
på det samlade vattnet i L1 utan analysresultaten i dammen efter omkoplingen är i 
stort sett samma som resultaten från hela 2013 och 2014 (tabell 4). I och med 
byggnationen av KBRen kommer lakvatten från IFA-deponin inte att lagras i L1-
dammen framöver. 

Byggnationen av KBRen har ökat kapaciteten att behandla den näringsrika 
delströmmen och därmed har lagringbehovet av lakvattnet från IFA-deponin 
minskat, vilket kommer leda till att L1-dammen och tidvis även L4-dammen kan 
nyttjas till behandling av det näringsfattiga/oorganiska vattnet. Vattnet i L1 
behandlas även i våtmarken och på översilningsområdet där ytterligare 
sedimentation samt reduktion av kväve och BOD7 sker. Behandlingen i L1, 
våtmark, översilning och tidvis även i L4 samt ytterligare separering av den 
näringsrika delströmmen gör att den befintliga behandlingen, främst genom 
partikelseparering men även luftning, är fullt tillräckligt för den 
oorganiska/näringsfattiga delströmmen. 

  



 

Tabell 4. Min-, max och medelhalt samt antal provtagningstillfällen i det samlade 
processvattnet (provpunkt L1) 

  min max medel 

antal 
prover 
under 
2013 och 
2014 

Suspenderade ämnen mg/l 2,5 96 30 55 

Klorid, Cl mg/l 87 550 262 57 

Sulfat, SO4 mg/l 140 480 248 49 

Ammoniumkväve, NH4-N mg/l 2,1 150 26 56 

Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr. mg/l 0,01 0,17 0,042 41 

Fosfor total, P mg/l 0,087 0,62 0,24 55 

Kväve total, N mg/l 4,4 150 38 55 

Järn, Fe mg/l 0,44 6 1,5 57 

Arsenik, As µg/l 0,3 26 9,3 56 

Bly, Pb µg/l 0,49 28 7,9 56 

Kadmium, Cd µg/l 0,02 0,17 0,06 51 

Koppar, Cu µg/l 1,7 22 8,6 56 

Krom, Cr µg/l 1,6 59 16 55 

Nickel, Ni µg/l 0,96 27 14 56 

Zink, Zn µg/l 6,6 180 53 56 

Kvicksilver, Hg µg/l <0.1 0,17 <0.1 56 

Opolära alifat. kolväten mg/l <1 4,4 0,7 52 

Totalt extr. aromat. ämnen mg/l <1 1,0 0,5 52 

Totalt extr. organinska ämnen mg/l 1 10 1,8 52 

BOD7 (ATU) mg/l 6,5 180 30 53 

COD(Cr) mg/l 97 510 275 49 

TOC mg/l 3,8 150 74 55 

 

Tabell 5. Min-, max och medelhalt samt antal provtagningstillfällen i processvatten i L1 efter 
påkoppling av vatten från sorteringsytor i augusti 2014 

  
min max medel 

antal 
prover, aug 
- dec 2014 

Suspenderade ämnen mg/l 7,8 74 27 10 

Klorid, Cl mg/l 87 240 133 11 

Sulfat, SO4 mg/l 140 190 163 8 

Ammoniumkväve, NH4-N mg/l 4,1 74 23 11 

Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr. mg/l 0,011 0,17 0,042 9 

Fosfor total, P mg/l 0,12 0,28 0,18 11 

Kväve total, N mg/l 10 86 33 11 

Järn, Fe mg/l 0,61 4,2 1,8 11 

Arsenik, As µg/l 4,2 13 7,9 11 

Bly, Pb µg/l 2,9 23 7,3 11 

Kadmium, Cd µg/l 0,037 0,15 0,08 11 

Koppar, Cu µg/l 3,0 19 9,0 11 

Krom, Cr µg/l 3,5 23 10 11 

Nickel, Ni µg/l 7,5 15 11 11 

Zink, Zn µg/l 13 99 54 11 

Kvicksilver, Hg µg/l <0.1 <0.1 <0.1 11 

BOD7 (ATU) mg/l 6,7 40 17 11 

COD(Cr) mg/l 110 260 174 8 

TOC mg/l 32 87 48 11 

 

Process- och lakvatten från lagerplats 10, asbestdeponin samt de sluttäckta el- och 
askcellerna (specialcellsområdet) leds i dagsläget till L4-dammen. Den kemiska 
karaktären på delströmmen klassas som näringsfattigt eftersom halterna 



 

näringsämnen är låga (tabell 6). Halten suspenderade ämnen och samtliga metaller 
är låga relativt de provisoriska haltriktvärdena och delströmmen kan potentiellt 
efter ytterligare provtagning klassas som ”harmlös” i likhet med dagvattnet från 
körytor inom avfallsanläggningen. För att vattnet från dessa ytor inte ska belasta 
KBRen föreslås att delströmmen avleds direkt till våtmarken eller 
utsläppspunkten.  

Tabell 6. Min-, max och medelhalt samt antal provtagningstillfällen i lakvatten från 
specialcellsområdet och från verksamhetsyta 10 (provpunkt D1) 

  
min max medel 

antal 
under 
2013 och 
2014 

Suspenderade ämnen mg/l 2,5 26 15 11 

Klorid, Cl mg/l 180 890 542 11 

Sulfat, SO4 mg/l 140 240 180 3 

Ammoniumkväve, NH4-N mg/l 0,38 4,9 2,0 11 

Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr. mg/l 0,005 0,06 0,02 10 

Fosfor total, P mg/l 0,04 0,12 0,070 11 

Kväve total, N mg/l 2,6 7,8 4,8 11 

Järn, Fe mg/l 1,0 4,8 2,4 11 

Arsenik, As µg/l 0,7 2,0 1,3 11 

Bly, Pb µg/l 0,8 14 2,7 11 

Kadmium, Cd µg/l 0,11 0,76 0,27 9 

Koppar, Cu µg/l 4,6 31 10 11 

Krom, Cr µg/l 1,7 4 2 11 

Nickel, Ni µg/l 3,3 26 9 11 

Zink, Zn µg/l 11 120 33 11 

Kvicksilver, Hg µg/l <0.1 <0.1 <0.1 11 

TOC mg/l 9,3 16 12 11 

 

  



 

Källfördelning --- delströmmarnas bidrag till utsläppspunkten 

I ”Bilaga H: Möjligheten att undvika bräddning” beräknas mängden vatten som 
bildas på de olika verksamhetsytorna och deponierna under ett normalår. Samtliga 
föroreningar i utsläppspunkten antas komma från dessa verksamhetytor eller 
deponier. Nederbörd som faller på dammar, våtmark och översilningsytan antas 
inte bidra med föroreningar i utsläppspunkten. Enligt avrinningsmodellen 
kommer cirka 10 % av det totala flödet som bidrar med ett påverkat vatten från 
specialcellsområdet, ca 48 % från IFA-deponin samt resterande 42 % av vattnet 
kommer från verksamhetytor som i dagsläget leds till L1-dammen (tabell 7). 
Totalt bildas ca 87 000 m3 vatten från dessa ytor under ett normalår. 

Tabell 7. Modellerat flöde från specialcellsområdet, verksamhetytor samt från IFA-deponin 

 
karaktär 

% av totalt 
flöde i L3 

% av 
förorenat 
vatten 

Volym (m3) 
vatten från yta 
normalår 

Specialcellsområde + lagerplats 10 näringsfattig/oorganisk 7,2 10,1 8710 

verksamhetsytor till L1 näringsfattig/oorganisk 30,3 42,4 36 776 

från IFA-deponin näringsrik 34 47,6 41 138 

totalt  71,5 100 86624 

 

För att ta reda på källfördelning av föroreningarna i utsläppspunkten har 
medelhalterna för respektive delström viktats mot flödet (tabell 8). Både halterna 
och mängden vatten som kommer från specialcellsområdet är liten relativt mot de 
övriga delströmmarna vilket leder till att delströmmens påverkan på halterna i 
utsläppspunkten är ytterst begränsad. Det samlade processvattnet från 
verksamhetsytorna innehåller mer än hälften av den totala mängden suspenderade 
ämnen, järn, bly, koppar och zink i utsläppspunkten. Det näringsrika delflödet 
från IFA-deponin bidrar med den största andelen av fosfor, kväve, arsenik, krom, 
nickel och TOC, vilka främst förekommer i löst form. 

 
Tabell 8. Modellerad källfördelning av föroreningar från de olika delflödena 

  
specialcellsområde 
+ lagerplats 10 

verksamhetsytor 
IFA + FA, L1 IFA-deponin 

Ämne  halt % i L3 halt % i L3 halt % i L3 

Suspenderade ämnen mg/l 15 8,4 30 72 7,3 20 

Klorid, Cl mg/l 542 13 262 26 536 61 

Ammoniumkväve, NH4-N mg/l 2,0 0,10 26 5 421 95 

Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr. mg/l 0,021 0,48 0,042 4 0,90 96 

Fosfor total, P mg/l 0,070 0,99 0,24 15 1,3 84 

Kväve total, N mg/l 4,8 0,20 38 7 465 93 

Järn, Fe mg/l 2,4 21,7 1,5 56 0,5 22 

Arsenik, As µg/l 1,3 0,59 9,3 18 38 82 

Bly, Pb µg/l 2,7 6,8 7,9 82 0,94 11 

Kadmium, Cd µg/l 0,27 30 0,06 28 0,079 42 

Koppar, Cu µg/l 10 18 8,6 63 2,4 20 

Krom, Cr µg/l 2 0,3 16 8 153 91 

Nickel, Ni µg/l 8,8 4,6 14 31 26 64 

Zink, Zn µg/l 33 8,9 53 60 24 31 

TOC mg/l 12 0,6 0,13 14 393 85 

 



 

Toxicitet och PRIO-ämnen 

Behandlat process- och lakvatten från utsläppspunkten L3 har karakteriserats med 
avseende på toxicitet för vattenlevande organismer (alg).  Toxicitet mot de testade 
organismerna var mycket låg, eller obefintlig. Analysresultat från karakteriseringen 
sammanfattas i (Bilaga D2 Ecotoxtester).  

På utgående vatten från Löt har även en screening utförts med avseende på de 33 
prioriterade ämnen som har EU-gemensamma miljökvalitetsnormer. Ämnena är 
valda för att de utgör en risk för ytvattenmiljön och/eller finns uppmätta i 
ytvattnen inom EU. Dessa analyser omfattar följande grupper av ämnen: 

Metaller, Monocykliska aromatiska kolväten, Polybromerade difenyletrar, Oktyl- 
och nonylfenol, Tributyltennföreningar, Klorerade bekämpningsmedel, 
Polycykliska aromatiska kolväten, Ftalater, Bekämpningsmedel, Pentaklorfenol, 
Klorerade alifater och Klorerade paraffiner. 

Analyspaketen omfattar fler än 150 ämnen (se bilaga D1 Analysresultat och 
Screening) inom dessa ämnesgrupper och för den absoluta merparten av ämnena 
kunde inga halter detekteras i vattenproven från Löt. De ämnen som, förutom 
metaller, detekterades i halter över metodens detektionsgräns var: 

• naftalen och acenaftylen (polycykliska aromatiska kolväten) 
• bentazon, diklorprop, MCPP och BAM (bekämpningsmedel) 
• Bisfenol- A (klorerad alifat) 

Av ovanstående ämnen är det endast naftalen som har en miljökvalitetsnorm 
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU. Miljökvalitetsnormen 
ligger på 2 µg/l och den uppmätta halten i provet motsvarar 0,0098 µg/l vilket 
alltså är betydligt lägre. 

För övriga påträffade ämnen saknas av EU fastställd norm och därför har 
jämförelse gjorts mot Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen 
(Naturvårdsverket, 2008), Preliminära riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten 
(SLU, 2011) samt sammanställda ytvattenkriterier i rapporten gällande Riktvärden 
för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). I tabell 9 redovisas uppmätt halt 
och tillämpat riktvärde. Som synes i tabellen är samtliga uppmätta halter långt 
under de riktvärden som gäller i recipienten. 

Tabell 9. Sammanställning över uppmätta halter och tillämpliga riktvärden från 
Naturvårdsverket och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
Ämne Uppmätt halt Riktvärde Referens 

acenaftylen 0,0024 µg/l 1,2 µg/l NV 2009 

bentazon 0,18 µg/l 30 µg/l NV 2008 

diklorprop 0,12 µg/l 10 µg/l NV 2008 

MCPP 0,4 µg/l 10 µg/l NV 2008 

BAM 0,19 µg/l 400 µg/l SLU 2011 

Bisfenol-A 0,13 µg/l 1,5 µg/l NV 2008 

 



 

Eftersom marginalen mellan uppmätt halt och riktvärdet är mellan 10 till 2000 ggr 
och utifrån att det utsläppta vattnet späds ytterligare i recipienten så är marginalen 
mycket god. 

Slutsats 

Vatten från verksamhetsytor samt specialcellsområdet utgör en 
näringsfattig/oorganisk delström. Totalt sett står dessa ytor för drygt hälften av 
flödet från verksamhetytor och deponier på anläggningen. De näringsfattiga 
delströmmarna bidrar med över hälften av suspenderade ämnen samt de metaller 
som företrädelsevis förekommer bundna till partiklar (dvs bly, koppar och zink). 
Lakvattnet från IFA-deponin utgör en näringsrik delström som står för knappt 
hälften av flödet som bildas på verksamhetsytor och deponierna. Delströmmen 
består till störst del av lösta ämnen och bidrar med den största andelen av kvävet 
samt lösta metaller och TOC till utsläppspunkten. 

Med avseende på prioriterade ämnen visar inte analyserna att utsläpp av det 
behandlade vattnet från Löt skulle innebära någon risk för att överskrida av EU 
fastställda miljökvalitetsnormer i recipienten. Inte heller nationellt framtagna 
riktvärden bedöms kunna överskridas i recipienten till följd av utsläppet. 
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