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1 Sammanfattning 

SÖRAB har under 2012-2014 utrett möjligheterna till framtida behandling av lak- 
och processvattnet från Löt avfallsanläggning, som ett led i pågående prövotids-
ärende. Under sommaren/hösten 2014 har fullskaleförsök genomförts med kon-
tinuerlig biologisk rening, med fokus på reduktion av lakvattnets innehåll av kväve. 
Med lakvatten avses i utredningen vatten som passerat deponerat avfall och med 
processvatten avses vatten från verksamhetsytor inom avfallsanläggningen. 

 
L2A: Nitrifikation, ca 5 000 m3 
L2B: Denitrifikation, ca 1 500 m3 
L2C: Efterluftning, ca 800 m3 
L2D: Sedimentation, ca 700 m3 före 
utlopp mot våtmarken  

Figur 1. Befintlig luftningsdamm vid Löt har byggts om för kontinuerlig biologisk behandling av 
lakvatten med hög halt lösta kväveföreningar och organiskt material. 

Utredningarna visar dels att nuvarande lak- och processvattenflöde bör separeras i 
delströmmar med olika behandlingsbehov, dels att möjligheter finns att på ett från 
resurs- och miljösynpunkt effektivt sätt reducera kvävehalterna i det egentliga 
lakvattnet genom kontinuerlig biologisk rening (KBR). Efter ett nitrifikations- och ett 
denitrifikationssteg (uppehållstid ca 12 respektive 3 dygn) har lakvattnets innehåll 
av ammoniumkväve omvandlats fullständigt till kvävgas (via nitrat/nitrit). 

 
Figur 2. Kvävereduktion med KBR-teknik under försöksperioden juli – oktober 2014 

L2A 

L2B L2D 
och 
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Sammantaget visar utredningarna att lak- och processvattnet bör kunna behandlas 
enligt följande principer. 

Lakvatten från deponin för icke farligt avfall och annat vatten med högt innehåll av 
lösta föroreningar (organiskt material och närsalter) lämpar sig för behandling med 
biologisk kvävereduktion (nitrifikation/denitrifikation), följt av sedimentering och 
efterpolering i våtmark och utsläpp till recipient via en naturlig översilningsyta.  

Processvatten från verksamhetsytor (bl a för behandling av förorenade massor och 
sorteringsytor för icke farligt avfall) har en högre andel av föroreningarna bundna till 
partiklar och lämpar sig därför för behandling i ett kombinerat system med olje- och 
partikelavskiljning från delytor nära källan för föroreningen (oljeavskiljare, 
partikelfilter) och sedimentering. Processvattnet kan även ha förhöjda BOD7- och 
fosforhalter, vilka kan reduceras genom överföring till våtmark/översilning. 

 
Figur 3. Förslag till uppdelning och behandling av lak-, dag- och ytvatten från Löt avfallsanläggning 
 

Kemisk fällning kan, enligt erfarenheterna från prövotiden, vara en kompletterande 
metod för att vid behov reducera fosfor- och metallhalter i både lak- och process-
vatten. Kemisk fällning och/eller filtrering kan även vara en stand-by metod för akut 
hantering av släckvatten från eventuella bränder på anläggningen. 

Infrastrukturen för behandling av förorenat vatten från Löt har under 2013 och 2014 
kompletterats för att ovanstående huvudprinciper ska kunna tillämpas från 2015. 
Innan slutliga utsläppsvillkor fastställs behöver testade metoder upphandlas, 
installeras och utvärderas i fullskala. 
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2 Bakgrund 

SÖRAB ska senast vid utgången av 2014 till mark- och miljödomstolen bl.a. 
redovisa ett förslag till framtida behandling av lakvattnet från Löt avfallsanläggning, 
utsläppspunkt och förslag till utsläppsvillkor. Under prövotiden ska teknikval göras, 
med stöd av tidigare erfarenheter och nya försök i lab-, pilot- eller fullskala. 

Under 2013-2014 har omfattande utredningar, ombyggnader, lab-, pilot- och  
fullskaleförsök genomförts på anläggningen, i samråd med tillsynsmyndigheterna. I 
denna rapport redovisas resultaten av utredningarna beträffande teknikval och de  
behandlingsresultat som uppnåtts med föreslagen lösning. 
 
Med lakvatten avses i utredningen vatten som passerat deponerat avfall och med 
processvatten avses vatten från verksamhetsytor inom avfallsanläggningen. 

2.1 Lak- och processvattenbehandling vid Löt avfallsanläggning 
Lak- och processvatten från Löt har historiskt samlats upp i separata system och 
avletts till en gemensam behandlingsanläggning bestående av utjämnings- och 
sedimentations- och luftningsdammar med efterföljande behandling i våtmark och 
översilning, före utsläpp till recipient (dammarna, L1, L2, L4), se figur 4 nedan. 

  
Figur 4. Behandlingsdammar för process- och lakvatten, Löt avfallsanläggning, 2014, med 
provtagningspunkter för samlat processvatten (L1), lakvatten från deponin för icke-farligt avfall (L11) 
och lakvatten från området med specialavfall (D1) markerade. 

Processvatten från behandling av förorenade massor förbehandlas och kontrolleras 
i damm L17, före överledning till damm L1. Processvatten från övriga 
behandlingsytor avleds numera också i huvudsak till damm L1 (tidigare till L4/L2). 
Lakvattnet från deponin för icke-farligt avfall, liksom vatten från asbestdeponin och 
de sluttäckta cellerna för aska och elavfall, leds idag via L4 och L2E till anlägg-
ningen för kontinuerlig biologisk rening (KBR), före slutbehandlingen i våtmark och 
översilning.  

IFA-deponi 
Spec avfall 
(asbest, aska, el) 

D1 

L11 
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Processvattnet (L1) belastar numera inte den biologiska behandlingen, utan 
pumpas, efter behandling/kontroll, direkt till efterpoleringen i våtmarken. 
Utredningarna har visat att även vattnet från specialdeponierna (asbest, aska och 
elavfall) i princip är oorganiskt, varför det kommer att kopplas bort från den 
biologiska behandlingen och sambehandlas med processvattnet (L1). 

I nuvarande system, som byggts och testats under prövotiden, har damm L2 delats 
upp i en utjämningsdel (L2E) och en behandlingsdel för kontinuerlig biologisk 
behandling (KBR), vilket beskrivs närmare nedan i avsnitt 4. 

Begränsande för utsläpp till recipient, i relation till gällande prövotidsvillkor, har varit 
lakvattnets kväve- och fosforinnehåll. 

3 Behandlingsbehov, allmänt 

3.1 Delströmmar med olika behandlingsbehov 
Från behandlingssynpunkt finns fördelar med en uppdelning av avrinningen från 
avfallsanläggningen t i två huvudsakliga delströmmar,  

- Lakvatten (näringsrikt vatten, i huvudsak från deponering av organiskt avfall) 

- Processvatten från behandlings- och sorteringsytor (oorganiskt/näringsfattigt  
vatten). 

Föroreningshalterna i tre huvudströmmar av påverkat vatten från anläggningen 
redovisas nedan. Lakvattnet från deponin för icke farligt avfall avleds med självfall 
till uppsamlingsbrunn L11, före den biologiska behandlingen. Lakvatten från 
specialcellerna för asbest, aska och elavfall kontrolleras i punkt D1 och det samlade 
vattnet från verksamhetsytorna kontrolleras i damm L1. Provtagningspunkternas 
läge se figur 4 ovan. 

Tabell 1. Föroreningshalter i lakvatten och processvatten från anläggningen 
Parameter  

 

enhet 
 

L11 
IFA-deponin 

(2014) 

mv ca 30 prover 

D1 
Celler, specialavfall 

(2013-2014)      

 mv ca 10 prover 

L1 
Processvatten 

(2013 -2014) 

mv ca 55 prover 

Susp mtrl mg/l 7 15 30 
Klorid mg/l 536 542 262 
Ammonium-kväve mg/l 421 2,0 26 
Fosfatfosfor mg/l 0,90 0,02 0,042 
Tot-P mg/l 1,3 0,07 0,24 
Tot-N mg/l 465 4,8 38 
Järn mg/l 0,52 2,4 1,5 
As ug/l 38 1,3 9,3 
Pb ug/l 0,94 2,7 7,9 
Cd ug/l 0,079 0,27 0,06 
Cu ug/l 2,4 10 8,6 
Cr ug/l 153 2 16 
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Anm. Under 2014 har lakvatten periodvis magasinerats i L1, vilket kan ha påverkat kvävehalten. 
 
Lakvattnet från IFA-deponin (L11) karaktäriseras framförallt av höga halter av 
organiskt material och ammoniumkväve. Behandlingen av deponilakvattnet bör 
fokusera på kväverening (i första hand reduktion av ammoniumhalterna). 

Lakvatten från specialcellsområdet (D1) är näringsfattigt och har låga halter 
organiskt material. Salthalten i denna del av lakvattnet har sjunkit markant efter 
sluttäckning av askdeponin. 

Processvatten från behandlingsytor (L1) innehåller i första hand partikelbundna 
föroreningar och lösta salter, medan halterna av näringsämnen normalt är låga.  

Behandlingen av denna delström bör inriktas mot partikelavskiljning.  

Teknikvalet styrs i första hand av recipientkraven (bl. a. miljökvalitetsnormer) och av 
vad som är ekonomiskt rimligt. Förslag till utsläppsvärden, baserade på recipient-
kraven redovisas i särskild utredning. 

3.2 Alternativa tekniklösningar 
T o m 2013 har lak- och processvattnet behandlats genom sedimentation i 
utjämningsdammar, enkel luftning, polering i en naturlig våtmark och utsläpp mot 
recipienten (jordbruksdike mot Jälnan) via översilning. Förslagen till framtida 
behandlingsteknik har som utgångspunkt att behandlat vatten även i fortsättningen 
ska kunna ledas till den lokala recipienten, givet att skyddsnivån klaras. 

3.2.1 Teknik för lak- och processvattenbehandling  

För behandling av lak- och processvatten från avfallsanläggningar finns ett antal 
tänkbara tekniker, vilka kan fungera enskilt eller i kombination, t ex: 

1. Sedimentering 

2. Filtrering 

3. Indunstning 

4. Membranteknik 

5. Kemisk oxidation (ozon, väteperoxid) 

6. Kemisk fällning 

Ni ug/l 26 9 14 
Zn ug/l 24 33 53 
Hg ug/l <0,1 <0,1 <0,1 
Opol alif kolväten mg/   0,7 
Tot extr arom ämnen mg/   0,5 
Tot extr org ämnen mg/   1,8 
BOD7 mg/l 112  30 
TOC mg/l 393 12 74 
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7. Adsorption 

8. Jonbyte  

9. Biologiska metoder (t ex långtidsluftning, aktivt slam, kontinuerlig eller satsvis 
biologisk rening, KBR eller SBR) 

10. Våtmarksteknik 

11. Bevattning och översilning 

Sedimentering av partikelbundna föroreningar är ett naturligt första steg i 
behandling av alla förorenade vatten från anläggningen. Avgörande för 
sedimenteringens effektivitet är partiklarnas sjunkhastighet och ytbelastningen, d v 
s den hydrauliska belastningen per ytenhet, uttryckt som flöde (m3 per timme) per 
m2 dammyta, (m/h). Ju större dammyta, desto bättre avskiljning även av små 
partiklar med låg sjunkhastighet. Förutsättningarna för att utnyttja sedimentation på 
Löt är goda genom tillgången till befintliga dammar. 

Filtrering i t ex sandfilter är en möjlig teknik på delflöden och/eller som 
komplement till sedimentering i befintliga dammar. Sandfilter finns både som 
långsam- och snabbfilter och kan vara öppna eller trycksatta. Normalt kan filtren 
backspolas. På Löt kan sandfilter övervägas som ett kompletterande steg i första 
hand för processvattnet. Erfarenheter från Hagby avfallsanläggning (Miljörapport, 
2013) och pilotförsök på Löt visar att en partikelavskiljning i storleksordningen 50 % 
kan vara möjlig. Avskiljning av andra ämnen är beroende på i vilken grad de är lösta 
eller partikelbundna. Avskilda föroreningar samlas i filtret och avlägsnas genom 
backspolning och regelbundet byte av filtermaterial. Rejektvattnet kräver behandling 
vilket under vissa förhållanden kan ske genom överföring till utjämnings/sedimen-
tationsmagasin. Investeringskostnad, baserad på erfarenheter från Hagby ca 6 milj 
kr (kapacitet ca 5 m3/h). 

Indunstning och membranteknik är metoder som bedöms mindre lämpliga för 
rening av lakvattnet, främst för att det vid båda teknikerna erhålls en stor andel 
koncentrat (rejektvatten/slam), vid membranteknik mellan 15-40 % och vid 
indunstning något lägre, som har låg TS-halt och är mycket svårbehandlat. 
Teknikerna är lämpliga för reduktion av vattnets innehåll av lösta salter, såsom 
klorider. Salthalterna (framförallt klorid) har reducerats genom andra åtgärder, bl a 
inkapsling av askdeponier och avslutad mottagning/stabilisering/deponering av 
flygaska.  

Kemisk oxidation kan nyttjas för att spräcka föreningar som är svåra att bryta ner 
biologiskt. Oxidationsmedel kan vara ozon eller väteperoxid. Teoretiskt har tekniken 
fördelen att kunna reducera i princip alla typer av organiska föreningar. Tekniskt är 
svårigheten att skapa kontakt mellan reaktionsmedlet och vattnets organiska 
innehåll, vilket kan kräva ett recirkulerande system med låg kontinuerlig dosering av 
oxidationsmedlet. Ozonbehandling av lakvatten har testats i pilotskala, bl a i ett 
RVF-projekt (Rapport 2002:1). Vid en ozondos av ca 1 gram ozon/gram COD 
erhölls ca 70 % reduktion av COD-halten. Ozonbehandlling är energikrävande och 
skulle eventuellt vara intressant för behandling av specifika delflöden med 
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konstaterat innehåll av svårnedbrytbart, miljöstörande organiskt material. Utnyttjad 
på lakvatten kommer nedbrytning av harmlöst organiskt material (humus, etc) att 
stå för en stor del av ozonförbrukningen. Metoden bedöms därför, med hänsyn till 
lakvattnets karaktär, inte vara aktuell i detta fall. 

Kemisk fällning bygger på att kemikalier (vanligen järn- eller aluminiumsalter) 
tillsätts vattnet och att dessa bildar flockar med partiklar och vissa lösta ämnen, 
vilka sedan kan avskiljas genom t ex sedimentering. Vid fällning är det främst 
vattnets innehåll av fosfor, metaller och viss del av det organiska materialet som 
reduceras. För att erhålla lämpligt fällnings-pH behöver normalt pH-värdet justeras, 
vilket i lakvattensammanhang innebär att stora mängder kemikalier kan behöva 
tillsättas på grund av den höga alkaliniteten. Resultat av inledande försök, se avsnitt 
5.3 och bilaga E7, visar att kemisk fällning eventuellt kan vara en tillämplig metod 
på vatten med förhöjda halter av vissa metaller. Ytterligare försök bör genomföras. 

Kemisk utfällning av ammonium med magnesiumoxid och fosforsyra har provats 
på lakvatten bl a i Helsingborg (NSR, Filborna) i en pilotanläggning. Processen 
kräver pH-justering till över pH 9 av det hårt buffrade lakvattnet och även tillsats av 
fosfor och magnesiumoxid för att skapa rätt förutsättningar för utfällning av 
ammonium-magnesium-fosfat (”struvit”). I avloppssammanhang finns tillämpningar i 
större skala för behandling av rejektvatten från slamavvattning, som har en naturligt 
hög fosforhalt (vilket är nödvändigt för att erhålla en kemisk balans mellan 
ammonium, fosfor och magnesium). I pilotförsök i en försöksanläggning vid Filborna 
avfallsanläggning (NSR, 2010) uppnåddes en ammoniumreduktion av ca 50 % i 
praktisk drift, vid pH-justering till ca 9,5. Tekniken är inte tekniskt och kommersiellt 
tillgänglig för lakvatten och bedöms inte vara aktuell bl a beroende på kemikalie-
kostnader (pH-justering och fosfortillsats) och risk för ammoniakavgång vid pH-
justeringen. 

Adsorption av organiska ämnen och metaller på aktivt kol eller annat filtermedia 
har testats i pilotskala på Löt och i full skala på Hagby avfallsanläggning, parallellt 
med försöken med sandfilter (Miljörapport, 2013). Resultaten indikerar att tekniken 
sannolikt inte är tillämplig på det samlade lak- och processvattenflödet, men kan 
vara lämplig som ”stand by” lösning vid tillfälliga incidenter eller överutsläpp (t ex för 
släckvatten efter bränder). Driftkostnaderna för adsorption på aktivt kol är höga och 
står inte i relation till reningseffekten på det samlade flödet, med aktuella halter av 
organiska ämnen och metaller. Ovanstående resonemang och slutsatser gäller 
även behandling genom jonbyte. 

Biologiska metoder kan användas för kvävereduktion, varvid ammonium överförs 
till nitrat i aerob miljö (nitrifikation) följt av överföring av nitratet till kvävgas i anoxisk 
miljö (denitrifikation). På grund av lakvattnets låga innehåll av tillgängligt organiskt 
material måste en kolkälla tillsättas i det anoxiska steget. Om fosfat-fosforhalten i 
lakvattnet är låg kan den behöva höjas. Eventuell överbliven kolkälla, liksom en del 
av den lösta fosforn, kan reduceras i ett efterföljande luftningssteg. Processen kan 
antingen ske i en så kallad SBR-anläggning (Sequensing Batch Reactor), där alla 
reningsstegen sker satsvis i samma reaktor, eller i en kontinuerlig process (KBR) 
med behandlingsdammar i serie. SBR-teknik används idag för behandling av 
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lakvatten på ett antal svenska avfallsanläggningar. Utsläppskrav ställs i allmänhet 
på BOD (10-12 mg/l), ammoniumkväve (0,5 – 40 mg/l), totalkväve 15 – 75 mg/l) och 
totalfosfor (0,3 – 0,5 mg/l), (ref Sweco, 2013, Lakvattenbehandling – Filborna, 
bilaga till prövotidsredovisning). Investeringskostnad för en SBR-anläggning med 
kapacitet för ca 100 000 m3 lakvatten per år bedöms till i storleksordningen 19 
miljoner kr, se bilaga E1. 

Tekniken med kontinuerlig process (KBR) har testats i full skala vid Löt under 
sommar/höst 2014 och gett positiva resultat. Investering för ombyggnad av befintlig 
anläggning till KBR-teknik bedömdes 2013 till ca 5 miljoner kr (bilaga E1). 
Sammantaget har under 2013/2014 investerats ca 7 miljoner kr i KBR-projektet. 
Processen utformas för att kvävereningsgraden ska bli jämförbar med vad som kan 
uppnås med SBR-tekniken. Närmare beskrivning och utvärdering, se avsnitt 4 
nedan. 

Våtmarksteknik innebär att dammar med naturlig och/eller anpassad vegetation 
utnyttjas för polering av förbehandlat vatten. Dels tar vegetation upp näringsämnen 
(kväve, fosfor) som kan avlägsnas genom skörd av växtligheten, dels kan 
kvävefixerande bakterier etablera sig på rötter och undervattendelar hos 
vegetationen. Kaveldun och bladvass är exempel på lämplig våtmarksvegetation.  

Tekniken har på Löt utnyttjats som ett poleringssteg efter den luftade dammen och 
före översilningen och föreslås även fortsättningsvis vara en del av behandlings-
systemet. Kostnaderna för anläggande av nya våtmarker är starkt beroende av de 
lokala förutsättningarna. I en förstudie för Löt (WRS, 2014) beräknas kostnaden för 
att anlägga en våtmark på f d åkermark med arealen ca 1 ha till ca 1 miljon kr.   

Bevattning och översilning är biologiska/fysikaliska metoder som under vissa 
förutsättningar kan vara lämpliga även för behandling av lakvatten med höga 
kvävehalter. Metoderna är ytkrävande, nederbördsberoende och tillämpbara 
framförallt under växtsäsongen.  

Erfarenheterna av översilning som ett sista steg i reningsprocessen är goda, bl a 
från Löt. Bevattning av avslutade och besådda deponidelar kan sommartid avlasta 
behandlingsystemet något, men skapar samtidigt en risk för konflikt beträffande 
ursköljning av salter vintertid och ökad lakvattenbildning under bevattningsperioden. 
Salix och rörflen är exempel på växter lämpliga för konstruerade bevattnings- 
och/eller översilningsytor. Tekniken med översilning föreslås utnyttjas även 
fortsättningsvis som ett sista steg i behandlingen av lak- och processvattnet från 
Löt. 

3.2.2 Sammanfattande bedömning, behandlingstekniker 

Nedan jämförs de ovan beskrivna teknikerna för lak- och processvattenbehandling i 
tabellform beträffande effektivitet, kostnader och tillämpbarhet på lakvatten från Löt 
avfallsanläggning. 
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Tabell 2. Sammanfattande bedömning av olika behandlingstekniker för lak- och processvatten 

Teknik Behandlings-

effekt 

Investerings- 

kostnad 

Drift Tillämpbarhet, Löt 

Sedimentering/ 

utjämning 

Partikel-

avskiljning 

2-3 milj kr per 10 

000 m3 (SÖRAB, 

2011) 

Slamtömning av 

dammar,  några års 

mellanrum 

Ingår i flera steg i befintligt system.  

Filtrering Partikel-

avskiljning 

Investerings- 

kostnad ca 6 milj kr 

för sand/kolfilter 

med kap ca 5 m3/h 

(SÖRAB, 2012) 

Hantering av rejekt 

från filter är ett drift-

problem. 

Enkel drift, byte av 

filtermaterial.  

Lämpligt stand by slutsteg i behand-

ling av oorganiska vatten (L1). 

För tidig avskiljning av partiklar från 

behandlingsytor kan enkla filter i 

brunnar vara effektiva.  

Indunstning Avskiljning av 

lösta salter 

 Hantering av rejekt 

ett driftproblem 

Inte relevant för behoven vid Löt.  

Membran-teknik 

(kap ca 500 

m3/h) 

Avskiljning av 

partiklar och 

lösta salter 

(R/O) 

Investering ca 10 

milj kr, som kompl till 

kem fällning     

(WSP, 2014) 

Hantering av rejekt 

ett driftproblem 

Inte relevant för behoven vid Löt. 

Kemisk 

oxidation 

Nedbrytning av 

organiska 

ämnen, inklusive 

ev miljögifter 

 Hög energikostnad, 

beroende bl a  på 

nedbrytning även av 

”icke miljöfarligt” org 

material 

Inte relevant för behoven vid Löt, 

med hänsyn till resultat av gjord 

karaktärisering av lakvattnet 

Kem fällning Reduktion av 

fosfor och lösta 

metaller 

Investering i 

fällningssteg, 1-2 

milj kr, 500 m3/d  

(WSP, 2014) 

Avskiljning av bildad 

flock kan vara svår  

Kan vara möjlig som kompl teknik för 

reduktion av löst arsenik, krom samt 

fosfor beroende på utsläppsvillkor 

Struvitfällning Reduktion av 

ammonium 

 Hög kem kostnad Inte kommersiellt tillgänglig för 

lakvatten.  

Adsorption Bindning av     t 

ex organiska 

ämnen till aktivt 

kol  

Se ovan, filtrering Hög kostnad för byte 

av filtermedia 

Möjligt som kompletterande ”stand 

by” slutsteg i behandling av 

oorganiska vatten (L1)  

Jonbyte Avskiljning av 

lösta salter 

 Hantering av rejekt 

ett driftproblem 

Inte relevant för behoven vid Löt. 

SBR 

(100 000 m3/år) 

Kväverening, 

red av BOD 

Ca 19 milj kr  

(SWECO, 2011, 

SÖRAB 2013) 

Styr- och regler-

teknik viktig p g a 

kort processcykel 

Relevant för behandling av 

näringsrikt lakvatten från deponin. 

Hög investering. 

KBR 

(100 000 m3/år) 

Kväverening, 

red av BOD 

Ca 7 milj kr 

(SÖRAB, 2014) 

Relativt enkel pro-

cesstyrning, långa 

cykler 

Relevant för behandling av 

näringsrikt lakvatten från deponin. 

Lägre investering. 

Våtmark Kompl kväve- 

och fosforfälla 

1 milj kr/ha 

(WRS, 2014) 

Enkel drift, periodisk 

skörd, borttagning 

av slam. 

Relevant, befintligt steg, som 

polering efter KBR och som 

kompensationsåtgärd i 

närrecipienten, jordbruksdiket 

Bevattning/ 

översilning 

Polering, 

växtupptag, 

avdunstning  

Låg investering Enkel 

drift/övervakning 

Relevant, befintligt sista steg efter 

biologisk behandling/våtmark 
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3.3 Val av behandlingsteknik 
Under 2013 har SÖRAB utrett möjliga metoder för behandling av framförallt det 
kväverika lakvattnet från Löt avfallsanläggningen. Efter genomgång av olika 
alternativ enligt ovan bedömdes biologisk kväverening (nitrifikation/denitrifikation) 
vara den lämpligaste metoden att testa i full skala. Med hänsyn till de lokala 
förutsättningarna jämfördes olika lösningar för biologisk kväverening från teknisk 
och ekonomisk synpunkt, se bilaga E1: 

- Kontinuerlig biologisk rening (KBR) utan uppvärmning, 

- Kontinuerlig biologisk rening (KBR), uppvärmning med deponigas, 

- Satsvis biologisk behandling (SBR). 

Efter beslut av SÖRAB i maj 2013 och anmälan till länsstyrelsen projekterades en 
KBR-anläggning under hösten 2013, enligt dimensioneringsprinciper framtagna av 
Sweco, se bilaga E2. 

Dimensionerande parametrar för projekteringen har varit: 

Tabell 3. Dimensionerande faktorer för framtida lakvattenbehandling 
Max flöde 100 000 m3/år (420 m3/d) 
Behandlingstid 8 månader/år 
Behandl temp 10 – 20 grader 
BOD7 50 mg/l 
NH4-N 200 mg/l  
Uppehållstid, 
nitrifikation 

12 dygn 

Uppehållstid 
denitrifikation 

3 dygn 

 

Behandlingsanläggningen har därefter färdigställts för fullskaleförsök från juli 2014.    

4 Försöksdrift KBR, juli – oktober 2014 

4.1 Utformning, KBR 
Genom ombyggnad av befintliga dammar och viss omdragning av uppsamlings-
ledningar för lak- och dagvattnet från anläggningen har en separering av vatten 
med olika behandlingsbehov påbörjats.  

Lakvatten (uppsamlat i dräneringar ovan tätskiktet under deponin för icke farligt 
avfall) leds i isolerad ledning direkt till nitrifikationssteget i KBR, för att värmen i 
vattnet (+18 till +20 grader hela året), ska kunna tillgodogöras i processen.  

Processanläggningens utformning framgår av figurerna 5 och 6 och av 
relationsritningen i bilaga E3. 
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 Figur 5. Relationsritning, KBR-anläggningen, maj 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. KBR-anläggningen, med angränsande utjämningsmagasin. 

Lakvattenbehandlingen vid Löt består, efter ombyggnaderna 2013/2014 
sammanfattningsvis av följande delar/processteg: 

1. UTJÄMNINGSMAGASIN, L4 OCH L2E, CA 35 000 M3, 
2. SEPARAT AVLEDNING AV DEPONILAKVATTEN MED FÖRHÖJD TEMPERATUR, DIREKT TILL 

KBR-BEHANDLING , 
3. PANNA OCH VÄRMEVÄXLARE FÖR UPPVÄRMNING AV LAKVATTNET FÖRE BEHANDLING 

VÅR OCH HÖST,  
4. NITRIFIKATIONSDAMM, CA 5 000 M3, UPPEHÅLLSTID CA 12 DYGN UNDER OMRÖRNING   
5. DENITRIFIKATIONSDAMM, CA 1 500 M3, UPPEHÅLLSTID CA 3 DYGN UNDER OMRÖRNING 

UTAN LUFTNING, TILLSATS AV KOLKÄLLA.  
6. EFTERLUFTNINGSDAMM, CA 800 M3, FÖR NEDBRYTNING AV KVARVARANDE KOLKÄLLA 

OCH FOSFOR, 
7. SEDIMENTERINGSMAGASIN, VOLYM CA 700 M3 (YTBELASTNING 0,1 M3/M2,H), 
8. VÅTMARK OCH ÖVERSILNINGSYTA FÖR KOMPLETTERANDE KVÄVERENING OCH 

”BUFFERT”, (TILLGÄNGLIG VOLYM CA 30 000 M3), 
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Dimensioneringen av nitrifikations- och denitrifikationsstegen styrs av behovet att 
kunna behålla en fungerande, aktiv bakteriekulturer i respektive steg, trots den 
slamförlust som sker i ett kontinuerligt system.  

Dammarna L2A och L2B är totalomblandade. I nitrifikationssteget sker 
omblandningen via bottenluftare, dimensionerade för att både klara syrebehovet 
och omblandning. Luftarna försörjs från torrt uppställda luftpumpar med 
frekvensomriktare för styrning av syretillförseln, med hänsyn till flöde, 
föroreningshalt och temperatur. I denitrifikationssteget sker omblandningen genom 
två samverkande omrörare placerade på gejdrar från gångbryggan mellan 
dammarna. Efterluftning (L2C), för eliminering av överskotts-BOD, sker med 
bottenluftare i anslutning till pumpstationen. 

 
L2A: Nitrifikation, ca 5 000 m3 
L2B: Denitrifikation, ca 1 500 m3 
L2C: Efterluftning, ca 800 m3 
L2D: Sedimentation, ca 700 m3 före 
utlopp mot våtmarken  

Figur 7. De olika behandlingsstegen i KBR under försöksdrift från juli 2014. 

Kemikaliedosering sker dels i nitrifikationssteget (fosfor), dels i denitrifikationssteget 
(fosfor och kolkälla). Som kolkälla under försöksperioden har utnyttjats en relativt ny 
produkt, Brenntaplus, med högt COD-innehåll, som i motsats till bl a metanol inte 
klassas som brandfarlig vara. Produktblad, se bilaga E4. 

Temperaturen i behandlingsdammarna kan styras dels genom att deponilakvattnet 
kan tas in direkt till nitrifikationssteget utan att kylas via utjämningsmagasinen, dels 
genom uppvärmning via värmeväxlare. Försök under hösten 2014 visar att det är 
möjligt att förlänga behandlingssäsongen genom uppvärmning av den 5 000 m3 
stora nitrifikationsdammen. Fortsatta försök under våren 2015 ska undersöka 
möjligheterna att även kunna påbörja behandlingen tidigare på året genom att 
värma lakvattnet. Som energikälla kommer deponigas, som annars facklas, att 
kunna utnyttjas. 

L2A L2B 

L2C och L2D 
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4.2 Driftresultat 
Driftförsöken har i huvudsak pågått från juli till oktober 2014. Analysresultaten från 
perioden finns samlade i bilaga E5. Provtagning, fältkontroller, justeringar av 
kemikaliedosering m m har utförts av driftpersonal på anläggningen, tillsammans 
med en examensarbetare från Institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala 
Universitet. Laboratorieanalyserna har utförts av ALcontrol. Nedan redovisas 
resultaten från försöksperioden.   

4.2.1 Belastning 

Anläggningen har under försöksperioden belastats med vatten dels direkt från 
deponin, dels årstidslagrat vatten i dammarna L2E och L4. Under en 
intrimningsperiod luftades vattnet i anläggningen och cirkulerades utan tillförsel av 
nytt vatten, för att bygga upp bakteriekulturen. När driftanalyserna visade att 
nitrifikationen fungerade startade tillförseln av lakvatten från deponin och 
utjämningsmagasinen. Flödet har under försöksperioden varit ca 420 m3/dygn, 
vilket är det normalflöde för vilket anläggningen projekterats. 

 
Figur 8. Hydraulisk belastning på KBR under försöksperioden, juli till oktober 2014 

Andelen vatten från årstidslagren (L2E och L4) har varierat under perioden, vilket 
även inneburit att ammoniumhalterna i inkommande vatten till behandling varierat 
och successivt sjunkit under perioden. Förändringen i kväveinnehåll beror dels på 
den spontana nitrifikation och denitrifikation som sker sommartid i det luftade 
magasinet, dels på att lakvatten cirkulerats över våtmarken där en betydande 
kvävereduktion sker sommartid. Kvävehalterna i de båda delflödena in till KBR 
illustreras i figur 9 och 10. 
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Figur 9. Ammonium- och totalkvävehalter i inkommande delflöde från IFA-deponin (L11) till KBR 
under försöksperioden. 
 
 

 
Figur 10. Ammonium- och totalkvävehalter i inkommande delflöde från damm L2E till KBR under 
försöksperioden. 
 

4.2.2 Nitrifikation 

Nitrifikationsprocessen är beroende av temperatur, tillgång till syre och näring och 
att mikroorganismerna hålls i suspension. Under inkörningsperioden konstaterades 
att processen snabbt kom igång när luftningen påbörjades och temperaturen var 
tillräcklig (ca 15 grader). Ammoniumhalten i vattnet sjönk från 150 – 200 mg/l ner till 
ca 20-30 mg/l inom ungefär en månad. Därefter avstannade reduktionen, sannolikt 
p g a brist på fosfor. I början på juli, när processen fungerade tillfredsställande, 
påbörjades inpumpning av nytt lakvatten varvid ammoniumhalterna initialt steg till 
ca 50 mg/l. Dosering av fosforsyra, som näring till nitrifikationsbakterierna, 
påbörjades den 21 juli. Näringstillskottet gav direkt respons, inom två veckor var 
nitrifikationen fullständig, se diagram i figur 11. 
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Figur 11. Resultat av nitrifikationsprocessen (L2A) under försöksperioden.  

Resultaten visar att processen fungerar tillfredsställande vid dimensionerande 
belastning av systemet. Från driftteknisk synpunkt kommer fortsatt intrimning att ske 
för att balansera tillförsel av syre och fosfor med hänsyn till föroreningsinnehåll i 
inkommande vatten. 

4.2.3 Denitrifikation 

Denitrifikationsprocessen är beroende av anoxiska (syrefria) förhållanden, tillgång 
till näring, viss temperatur och att det aktiva slammet är i rörelse och förhindras att 
sedimentera i bassängen. Från början av augusti, då nitrifikationsprocessen 
stabiliserats, har huvuddelen av kvävet till denitrifikationssteget utgjorts av nitrat + 
nitrit, vilket är tillgängligt för denitrifikationsbakterierna, som omvandlar nitrat/nitrit till 
kvävgas (kvävgasen avgår till atmosfären). Efter ca en månads drift av processen 
hade en tillräckligt stark kultur av denitrifierare utbildats för att skapa en fullständig 
denitrifikation av lakvattnet. Från mitten av september har utgående halt av nitrat + 
nitrit varit praktiskt taget noll, se figur 12. 



 

 

 

 
 
SÖRAB, Löt - Lämpliga 
metoder för behandling av lakvatten 
 
  

    

18 (26) 
 

 
 

 
Figur 12. Resultat av denitrifikationsprocessen (L2B) under försöksperioden 

Resultaten visar att KBR-anläggningen även fungerar för denitrifikationsprocessen. 
Optimering av denitrifieringssteget innebär framförallt att doseringen av kolkälla och 
fosfor ska trimmas in. I fortsatta försök planeras även test av vissa avfallsprodukter 
som kolkälla. 

Den biologiska kvävereningen kan således omvandla i princip allt mineraliserat 
kväve (ammonium, nitrat, nitrit) till kvävgas. Den del av totalkvävet som är organiskt 
bundet påverkas inte av processen och går vidare till den efterföljande våtmarken 
och översilningen, där en viss mineralisering kan ske. Av figuren ovan framgår att 
det organiskt bundna kvävet efter denitrifikationen uppgår till i storleksordningen 20-
30 mg/l.  

Tabell 4. Kvävereduktion över nitrifikations- och denitrifikationsstegen i KBR, medelvärde av 10-12 
analyser, från 4 september till 20 oktober 2014 
 mv L5 (in) mv L2A mv L2B Red % 
Tot-N 124 93 27 78 
NH4-N 88 3,5 0,7 99 
NO23-N 17 81 0,6 96 
 

Reduktionen av totalkväve över anläggningen har under försöksdriften varit ca 70 - 
80 %. 

4.2.4 Efterbehandling 

Efter den biologiska kvävereningen krävs en efterbehandling för att eliminera 
eventuellt överskott av kolkälla och fosfor. Detta kommer att ske i efterluftnings- och 
sedimentationsbassängerna efter denitrifikationen, men även våtmarken och 
översilningen utgör en resurs för slutpolering av det behandlade lakvattnet.  
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Halterna i utsläppspunkten (L3) mot recipient har kontrollerats löpande under 
försöket. Resultaten från provtagningar i oktober 2014 framgår av nedanstående 
tabell. 

Tabell 5. Utsläpp till recipient, medelhalter i punkt L3 för perioden 27 augusti till 21 oktober 2014 

 

 

Under försöksperioden har utgående haltvillkor (prövotidsvillkor) innehållits. En 
fortsatt utvärdering under kontinuerlig drift av behandlingsanläggningen under minst 
ett år krävs som underlag för ett ställningstagande beträffande förslag till slutliga 
villkor och eventuellt behov av kompletterande åtgärder.    

5 Vatten från verksamhetsytor 

En stor del av verksamheten vid Löt utgörs av behandling av avfall och förorenade 
massor före materialåtervinning, förbränning eller deponering. Avrinningen från 
dessa ytor (processvatten) har en annan karaktär än lakvattnet. Ytmässigt utgör 
behandlingsytorna ca 10 ha av anläggningen. 

Parameter Enhet L3 
mv okt 2014,  

10 prover 

Riktvärde 
(prövotidsvillkor) 

Susp mtrl mg/l 8 60 
Klorid mg/l 319 1800 
Ammonium-kväve mg/l 0,075 10 
Fosfatfosfor mg/l 0,13 - 
Tot-P mg/l 0,26 - 
Tot-N mg/l 11,4 - 
Nitrat+nitrit-kväve mg/l 3,8 - 
As ug/l 7,7 8 
Pb ug/l 0,92 5 
Cd ug/l 0,035 0,4 
Cu ug/l 3,2 15 
Cr ug/l 19 20 
Ni ug/l 12 50 
Zn ug/l 12 80 
Hg ng/l 7,8 100 
BOD7 mg/l 3,6 15 
TOC mg/l 88 120 
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Figur 13. Fördelning mellan verksamhetsytor, deponiytor, behandlingsytor för lakvatten och 
naturmark, Löt avfallsanläggning 

Normalt är kvävehalterna i processvattnet så låga att särskild kväverening inte 
framstår som ändamålsenligt. Avrinningen från ytorna sker oregelbundet och styrs i 
huvudsak av nederbördsförhållandena, vilket ställer särskilda krav på utjämning av 
flöden. 

5.1 Behandlingsytor för förorenade massor 
För att undersöka möjligheterna att minska föroreningsinnehållet i processvattnet 
från behandlingsytorna för förorenad jord (FA-verksamheten), som avleds till L1, har 
det under 2013 tagits prov på olika delflöden från FA-verksamheten. Tre olika 
behandlingsförsök har sedan gjorts, se bilaga E6.   

De tekniker som testats är: 

- Partikelfällor i brunnar på delflöden från behandlingsytorna 1 och 2 

- Kemisk fällning av delflöden till kontrolldamm L17 

- Partikelavskiljning med centrifug på vatten från kontrolldamm L17 
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Figur 14. Provtagningspunkter inom behandlingsytor för förorenad massor 

Resultaten sammanfattas i nedanstående tabell.  

Tabell 6. Försök med behandling av processvatten från behandlingsytor för förorenade massor, 2013 

 

Filterkassetter är en enkel, mekanisk teknik för avskiljning av partiklar i brunnar på 
hårdgjorda ytor, innan vattnet når uppsamlingssystemet. Filtren kan teoretiskt ge en 
bra avskiljning, men kräver regelbunden tillsyn och rengöring/utbyte av filterinsatsen 
för att fungera långsiktigt. En fördel med filterkassetterna är att föroreningarna 
stoppas högt upp i systemet, där flödena är måttliga. Resultaten från försöken 2013 
visar på 25-35 % reduktion av vissa metaller (bly, kadmium, krom, zink) och sämre/ 
dålig reduktion beträffande arsenik (8%) och nickel (17%), se tabell 6 ovan. 

Kemisk fällning med järnklorid efter pH-höjning till 9,3 med natronlut och kalk gav 
de bästa resultaten av fällningsförsöken. Metallhalterna reducerades genomgående 

Filterkassett 
 i B1 och B2 

Centrifug/separator 
Damm L17 

Kem.fällning buffertmag/B5 
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med mer än 50 %, med undantag för nickel och krom. En teknisk/ekonomisk 
nackdel med kemisk fällning är behovet av pH-justering, som kan kräva avsevärda 
tillsatser av kemikalier. 

Partikelseparation med centrifug gav ca 60 % avskiljning av suspenderat material 
och för flera metaller (bly, zink, krom och koppar) reducerades halterna med > 50%. 
Reduktionen av arsenik var ca 20 %, medan ingen reduktion noterades beträffande  
nickel.  

Uppföljande tester utförda av Clean By Cortex bekräftar att partikelavskiljningen 
fungerar väl vid slamhalter i nivån 0,02 % (CBC, 2013). På vatten efter en större 
sedimentationsdamm är effekten mindre tydlig, vilket kan tolkas som att en 
avskiljning motsvande centrifugeringen bör kunna uppnås även med sedimentering 
vid låg ytbelastning. 

5.2 Mobil filteranläggning, provdrift 
Under mars till december 2013 har vatten från damm L1 behandlats i en mobil 
filteranläggning (efter anmälan och beslut av länsstyreslen den 22 april 2013), med 
syfte att minska risken för överskridanden av de provisoriska riktvärdena för 
utsläpp. Anläggningen har bestått av seriekopplade pås-, sand- och kolfilter. Under 
en del av försöket ersattes hydroantraciten i kolfiltret med jonbytarmassa. 

Filtrens effekt har följts upp genom provtagning på inkommande och utgående 
vatten och analys av suspenderat material, kväve, fosfor, metaller, olja och 
organiskt material (BOD, TOC). 

Uppföljningen visar att filtren reducerar vattnets susp-halt med ca 40 %, medan 
reduktionen av metaller var lägre, 0-5 % för nickel, krom och arsenik, omkring 20 - 
25 % för koppar, kadmium och bly och ca 35 % för zink..  

Filtreringen gav i princip ingen reduktion av organiskt material mätt som BOD eller 
TOC. Inte heller sker någon reduktion av kväve- eller fosforfraktioner. 

5.3 Kemisk fällning, pilotförsök 
För att utvärdera möjligheterna att utnyttja kemisk fällning som kompletterande 
teknik för reduktion av vissa metaller (löst arsenik och krom) och fosfor på utgående 
vatten från  den biologiska behandlingen (KBR) och damm L1 har försök i pilotskala 
genomförts av WSP. Försöken har omfattat fällning av metaller dels som 
hydroxider, dels som sulfider. För slamavskiljning har sedimentering och 
membranfiltrering testats. De preliminära resultaten visar att sulfidfällning med 
efterföljande sedimentation kan bidra till att sänka bl a arsenik-, bly-, kadmium-, 
koppar-, zink- och fosforhalterna på vattnet efter KBR-behandlingen. Resultaten 
redovisas i bilaga E7.  

SÖRAB kommer under 2015/2016 att erhålla ytterligare erfarenheter av kemisk 
fällning som metod för reduktion av metallhalter i processvatten genom en planerad 
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installation av ett kem-fällningssteg på Hagby avfallsanläggning. I försöket planeras 
en test med avskiljning av bildat slam i sandfilter. 

Kompletterande försök kan visa om kemisk fällning är en tekniskt/ ekonomiskt rimlig 
och miljömässigt motiverad metod för metall- och fosfor-avskiljning på dels lak- och 
processvatten, dels släckvatten i händelse av brand på anläggningen.  

6 BAT (”Best Available Technology”) för avfallsbehandling 

I och med införandet av Industriutsläppsdirektivet i nationell lagstiftning införs 
bindande s k BAT-slutsatser för de enskilda verksamheter som berörs. För 
avfallsbehandling saknas ännu sådana bindade BAT-slutsatser. Däremot finns 
sedan 2006 en s k BREF (BAT reference document), ”IPPC - Reference Document 
on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries”.  

Enligt Industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250) ska prövningsmyndigheten vid 
villkorsskrivning, som avser annat än utsläppsvillkor, som referens för sin 
bedömning använda beskrivningarna av försiktighetsmått i IPPC:s 
referensdokument, när bindande BAT-slutsatser saknas. 

Arbetet med att ersätta nuvarande BREF pågår och beräknas vara genomfört 
2016/2017.  

BREF-dokumentet omfattar tekniker för mottagning och behandling av avfall, dock 
inte deponering. Vad som betraktas som BAT beskrivs i 130 punkter i dokumentet. 

Även om deponering inte omfattas av IPPC:s BREF för avfallsbehandlings-
anläggningar är BREF:en tillämpbar för delar av verksamheten på Löt då viss 
behandling och sortering som sker på Löt omfattas av dokumentet.  

Nedan presenteras vad som i ett antal punkter i nuvarande BREF för 
avfallsbehandlingsanläggningar beskrivs som BAT med avseende på avloppsvatten 
(”avloppsvatten” avser i dokumentet alla slags förorenade vatten på 
avfallsanläggningen). I anslutning till varje punkt kommenteras förhållanden vid Löt. 
Punkter beträffande utsläppsvärden har undantagits, eftersom de enligt 
Industriutsläppsförordningen inte ska användas som referens för villkorsskrivning 
(13§). 

42. Reducera vattenanvändning och vattenförorening 

a. tätning mot infiltration samt retention av vatten 
b. regelbunden inspektion av tankar, cisterner och brunnar, särskilt under mark 
c. separat insamling beroende på belastning (nederbörd från tak, körytor, processvatten) 
d. kontrollmöjligheter innan utsläpp  
e. genomföra regelbundna ”vatten audits” med målet att reducera vattenanvändning och 

förorening av vatten 
f. regnvatten separeras från processvatten 
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Kommentar: Kontrollkraven tillgodoses på Löt inom ramen för egenkontrollen. Separering av vatten 
med olika behandlingsbehov är en grund för föreslagna lösningar.  

43. avloppsspecifikation anpassad till anläggningens reningssystem eller utsläpp  

Kommentar: Karaktärisering av olika vattenströmmar utgör grund för val av reningsteknik. 

44. undvikande av att avloppsvattnet passerar förbi reningssystemet 

Kommentar: Separata uppsamlingssystem finns för lak- och processvatten. Driftrutiner finns för 
säkerställande att separeringen fungerar tillfredsställande.  

45. uppsamling av avloppsvatten 

Kommenter: Se ovan. 

46. separera insamlingssystemen för avloppsvatten med olika föroreningsgrad 

Kommenter: Se ovan. 

47. heltäckande betongunderlag i alla behandlingsområden 

Kommenter: Behandling av processvatten sker dels i gjutna bassänger och oljeavskiljare, dels i 
magasin tätade med lera eller gummiduk. Även lakvatten från deponier behandlas i bassänger med 
lertätning eller gummiduk.  

48. uppsamling av regnvatten för kontroll, behandling vid behov och vidare användning 

Kommentar: Opåverkat regnvatten avleds direkt till recipient 

49. återanvändning av renat avlopps- och regnvatten 

Kommentar: Inte aktuellt. 

50. daglig kontroll av spillvattenhanteringssystemet och förande av loggbok 

Kommentar: Rondering sker enligt gällande driftrutiner. Dagbok förs med noteringar om iakttagelser 
och åtgärder  

51. identifiering av de största riskkomponenterna i det avloppsvatten som renas, framförallt med 
avseende på AOX, cyanider, sulfider, aromater, bensen eller kolväten (löst, emulsion eller 
olöst) och metaller såsom kvicksilver, kadmium, bly, koppar, nickel, krom, arsenik och zink). 
Separation av vattenströmmar med dessa föroreningar och specifik behandling på 
anläggningen eller utanför.   

Kommentar: Karaktärisering av lakvattnet har utförts, bl a med hänsyn till ämnen för vilka 
miljökvalitetsnormer finns. 

Tekniker som kan tillämpas innan olika vatten blandas omfattar förutom ovanstående även till exempel 
en särskiljning av dräneringssystemet från ytor med brännbart avfall för att minimera risken att brand 
sprids.  

52. val och utförande av lämplig reningsteknik för varje slag av avloppsvatten efter att punkt nr 42 
är genomförd.  

Kommentar: Behandlingsteknik anpassas till respektive vattens karaktär. 

53. Insatser för att öka tillförlitlighet hos metoden för att kontrollera och minska föroreningar i 
avloppsvatten 

Kommentar: Görs inom ramen för egenkontroll och interna revisioner enligt ISO 14 001. 
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54. Identifiera huvudkomponenterna i de renade vattnen (inkluderande sammansättningen av 
COD) och utvärdera recipientpåverkan från dessa. 

Kommentar: Karaktärisering genomförd liksom recipientunderökningar nedströms. 

55. enbart släppa ut avloppsvatten efter att alla reningssteg har genomgåtts och kvaliteten har 
fastställts. 

Kommentar: Samlad utsläppspunkt från anläggningen (L3) där utsläppskontroll sker. 

 

När det gäller teknik för rening av förorenade vatten finns vissa tekniker upptagna i 
BREF för avfallsbehandlingsanläggningar (gäller inte för deponier). Däremot pekas 
inte någon enskild teknik ut som ”bästa tillgängliga teknik”. 

Av ovanstående framgår att det inte finns någon specifik teknik som i sig anses 
utgöra BAT för lakvattenbehandling. IPPC-direktivet och det nya IED-direktivet är 
minimidirektiv, vilket innebär att det går att göra en strängare tolkning i nationell 
lagstiftning.  

För kväverening av lakvatten bör biologisk behandling med KBR-teknik betraktas 
uppfylla både kraven enligt nuvarande BREF för avfallsbehandling och kraven i 
miljöbalken på användning av bästa möjliga teknik (BMT). Resultaten från 
försöksperioden (se avsnitt 4) indikerar att tekniken ger resultat i nivå med vad som 
uppnås vid behandling av lakvatten med SBR-teknik. 

Verksamheten vid Löt bedöms även i övrigt uppfylla vad som i nuvarande BREF 
definieras som BAT beträffande avloppsvattenhantering på behandlings-
anläggningar för avfall.  

7 Förslag till framtida lakvattenbehandling 

De utredningar och försök som genomförts under prövotiden visar 
sammanfattningsvis att påverkat lak- och processvatten från anläggningen, efter 
separering av opåverkat ytvatten, bör behandlas i två separata strömmar:  

Lakvatten från IFA-deponin och annat vatten med högt innehåll av lösta 
föroreningar (organiskt material och närsalter) lämpar sig för behandling med 
biologisk kvävereduktion (nitrifikation/denitrifikation), följt av sedimentering och 
efterpolering i våtmark och utsläpp till recipient via en naturlig översilningsyta.  

I nuvarande system finns betydande dammvolymer vilka föreslås utnyttjas i en 
kontinuerlig, biologisk process (KBR). Eftersom effektiv, biologisk kväverening 
kräver en temperatur mellan 10 och 15 grader behövs magasinsvolym även för 
lagring av lakvatten under den kalla årstiden. Tillgängliga lagringsvolymer är enligt 
utförda beräkningar tillräckliga för att undvika bräddning av obehandlat vatten även 
vid extrema väderleksförhållanden, vilket redovisas i särskild utredning. Möjlighet till 
uppvärmning av vattnet, för att förlänga behandlingssäsongen har installerats och 
testats med bra resultat under hösten 2014. Under våren 2015 kommer därför 
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anläggningen att permanentas och försörjas med energi från befintligt 
deponigassystem. Fullskale-tester med uppvärmning, för att kunna starta upp den 
biologiska behandlingen tidigare, kommer att påbörjas våren 2015.  

Preliminära resultat visar även att kemisk fällning kan vara en metod att, efter den 
biologiska behandlingen, reducera fosfor- och metallhalter ytterligare. 

Processvatten från verksamhetsytor har en högre andel av föroreningarna bundna 
till partiklar. Processvattnet behandlas därför med fördel i ett kombinerat system 
med olje- och partikelavskiljning från delytor nära källan för föroreningen 
(oljeavskiljare, partikelfilter) och sedimentering. En kompletterande behandling 
genom kemisk fällning och/eller filtrering kan ge en möjlighet att säkerställa en 
acceptabel metallavskiljning även vid tillfällen då enbart sedimentationen inte 
fungerar tillfredsställande. Även för akut behandling av släckvatten från eventuella 
bränder på anläggningen kan kemisk fällning och/eller filtrering vara en lämplig 
metod. 

Reduktion av fosfor och BOD sker i våtmarken och översilningsytan och ytterligare 
behandlingsbehov anses inte föreligga.  

 
Figur 15. Förslag till uppdelning och behandling av lak-, dag- och ytvatten från Löt avfallsanläggning 
 

Infrastrukturen för behandling av förorenat vatten från Löt har under 2013 och 2014 
kompletterats för att ovanstående huvudprinciper ska kunna tillämpas från 2015. 
Innan slutliga utsläppsvillkor fastställs behöver testade metoder upphandlas, 
installeras och utvärderas i fullskala. 

 




