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Prövotid lakvatten och villkor 8bii  
Villkor 8bii och lakvattenutsläpp utreds med samma metodik och med samma syfte – att utifrån 
recipienternas status räkna på acceptabel belastning från anläggningen. Resultaten kommer senare att 
ligga till grund för slutliga villkor för utsläpp till vatten samt gränsvärden för valda parametrar i 
konstruktionsmaterial ovan tätskikt. 
 
Emma redogjorde för de viktigaste bitarna i prövotidsföreskriften. Delredovisningen till lst vid 2012-års 
utgång kommer att innefatta resultaten från miljöriskbedömningen med tillhörande vattenbalanser och 
recipientundersökningar. Resultaten kommer att ligga till grund för förslag till åtgärder som utreds och 
eventuellt projekteras under 2013 för att sedan kunna implementeras i full skala och utvärderas 2014. 
Slutredovisning jämte förslag till slutliga villkor för utsläpp kommer att ske vid utgången av 2014. 
 
Kloridfrågan är enligt bolaget utagerad. Askcellerna är sluttäckta och det sker ingen annan hantering av 
kloridhaltiga material inom området som föranleder utredning av metoder för att minska utlakning. 
Halterna har sjunkit till ”låga nivåer” och sjunker fortfarande. Redovisning finns i miljörapport.  
 
Målsättning 
Det viktigaste med prövotiden och även underlaget för krav på konstruktionsmaterial ovan/utanför 
tätskikt/deponi är att verksamhetens emissioner till vatten inte blir större än nödvändig. Lite tillspetsat 
”Vad tål recipienten?” Detta ska sedan vara utgångspunkt för åtgärder inom anläggingen. 
 
Prövotiden innebär ett stegvis förfarande med avvägningarna mellan miljöbelastning, teknik och 
ekonomi. 
 
 
Handlingsplan för att nå målet 
2012 fokuserar vi på recipientundersökningar, vattenbalanser och riskbedömningsmodell. Resultaten 
används sedan 2013 för vidare utredning av recipientval och åtgärder. 
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Kvalitetskrav på konstruktionsmaterial ovan/utanför tätskikt 
Tre olika ”listor” för konstruktionsmaterial tas fram: 

1. Gröna listan. Material (inerta massor) från ”rena områden” som inte behöver 
lakas eller på annat sätt analyseras. Kan användas direkt. 

2. Röda listan. Material från förorenade områden som aldrig ska användas, tex 
de som innehåller någon av de prioriterade organiska ämnen som 
förekommer i Vattendirektivet. 

3. Gula listan. Övriga ”lätt förorenade material”. Gränsvärden för lakbara ämnen 
sätts upp baserade på miljöriskbedömning i ytvattenrecipienten. Gäller 
parallellt med MKN för hälsa (totalhalter). 

 
 
Parametrar begränsande för utsläpp 
Följande parametrar bör vara vägledande/begränsande för konstruktionsmaterialet, hämtade från NV:s 
handbok för avfall i anläggningsarbeten + närsalter: 

- As, Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, N, Zn, Cl, SO4, Ntot, Ptot och TOC. 
 

Gällande riktvärdesparametrar i deldom fr 2010-03-03 kommer att miljöriskbedömas för lakvattnet från 
avfallshanteringen (aktiv fas). 
 

 
Recipienternas status – miljökvalitet, redovisning av status i mätpunkt Y7 Bäcken, Jälnan och Rösjön  
 
SÖRAB kommer att komplettera nuvarande provtagningsprogram/kontrollprogram med utökad 
recipientkontroll enligt nedan samt göra vattenbalansberäkningar för avrinningsområdet hela 
vattenvägen ner till Östersjön. Resultaten kommer att ligga till grund för miljöriskbedömningen av 
utsläppen och sedermera val av utsläppspunkt. 
 

SÖRAB har för avsikt att komplettera recipientkontrollen enligt följande: 
- Komplettera provtagning i Y5 (provpunkt i ytvattendike uppströms utsläppspunkt) med samma 

provtagning som i Y1 (provpunkt i ytvattendike uppströms utsläppspunkt). Lägg till sulfat och 
lösta metaller. Förtäta till 1 g/mån. 

- Förtäta Y7-provtagning (provpunkt i ytvattendike nedströms utsläppspunkt) till 1 g/mån, lägg till 
sulfat. Lägg till lösta metaller 

- Utöka provtagning till 1 g/mån i Jälnan (recipientsjö) för samma parametrar som i Y1, Y5, Y7 
(samma tillägg). 

- Lägg till lösta metaller som extraprov i L3 (utsläppspunkt), 1 g per mån. 
 

 
Metodik – prövotidsutredning (Johan) 
 
En miljöriskbedömning av lakvattnets recipientpåverkan kommer att genomföras där två olika scenarios 
beskrivs- aktiv fas och passiv fas. 

 
Den aktiva fasen avser pågående avfallshantering där lakvatten från aktiva deponiceller och 
nederbörd/avrinning genom sluttäckning leds till utsläppspunkten. Tidsramar för detta scenario sätts 
enligt deponeringsplanen/sluttäckningsplanen. 
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Den Passiva fasen avser förhållanden efter sluttäckning när endast nederbörd/avrinning genom 
konstruktionsmaterial ovan tätskikt avleds till recipienten. 
 
En konceptuell modell för deponin och avrinningsområdet kommer att beskrivas och användas för 
beräkningar av pågående och framtida acceptabel recipientbelastning. Arbetet med framställning av 
konceptuell modell sker i följande steg: 
 

1. Kartläggning av recipientens biologiska och kemiska status samt identifiering av prioriterade och 
begränsande miljöstörande ämnen (befintliga data och kompletteringar enligt ovan) 
 

2. Bedömning av vattenrecipienternas (diket, Jälnan och  Rösjön) ekologiska känslighet och 
relationen till gällande miljökvalitetsnormer i större vattenförekomster nedströms 
 

3. Identifiera ingångsdata för hydrogeologisk modell för hela avrinningsområdet, deponin och 
vattenomsättning i recipienten  
 

4. Identifiera andra tänkbara källor för spridning av de prioriterade föroreningsämnena till 
vattenrecipienterna (dvs. bakgrundshalter och källor inom dessas avrinningsområden). 
 

5. Beskrivning av konceptuell modell där källa, spridningsväg och receptor beskrivs för respektive 
prioriterade ämnen 
 

6. Beräkning av maximal acceptabel belastning (massbalans) av miljöstörande ämnen från 
lakvatten till recipienten i total mängd och halter med beaktande av flöden från hydrogeologisk 
modell och punkt 1-2 ovan. 
 
 

 
Nästa möte/samrådsunderlag 
SÖRAB kallar länsstyrelsen och Havs och vattenmyndigheten samt intresserade remissmyndigheter till 

nytt möte i höst när det finns resultat från utredningarna att presentera. Erland skickar handlingar för 

kännedom till berörda handläggare internt på länsstyrelsen. Emma skickar berörda handlingar för 

kännedom till Vatten och havsmyndigheten, Vallentuna kommun och Norrtälje kommun. 

 

Vid tangentbordet, 

Emma Breitholtz 


