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Delges: Närvarande, miljökontoret Vallentuna kommun och 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län (representerar Havs- 

och vattenmyndigheten) 

  

 Ärende Ansvarig 

1 Dagordning, protokollförare 

Emma hälsade välkommen och föreslog att genomgången får följa punkterna 

enligt prövotidsredovisningen (med fokus på aktuella åtgärder beträffande 

lakvattenbehandlingen). 

Erland ville komplettera dagordningen med två punkter beträffande sluttäckning 

och grundvatten. 

Överenskoms att sluttäckningsfrågan tas upp under punkten om åtgärder för 

minskad kloridutlakning och att grundvatten tas upp som en egen punkt i slutet 

av dagordningen. 

Överenskoms att Emma/Eric skriver minnesanteckningar från dagens möte och 

att protokollet justeras av Erland. 
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Eric 

2 Minnesanteckningar från föregående möte 

SÖRAB bjöd in till möte med referensgruppen 6 dec 2012. Ingen av de inbjudna 

kunde närvara, utan valde att ta del av arbetets fortskridande via den 

delredovisning som skickades in till tillsynsmyndigheten vid årsskiftet.  Inga 

synpunkter eller frågor med anledning av delredovisningen har framförts till 

SÖRAB. 

 

3 Status lakvattenanläggningen, utsläpp 2012, 2013 

Emma beskrev situationen efter 2012 års extrema nederbörd, som resulterat i 

överskridanden av de provisoriska riktvärdena för ammonium- och totalkväve ut 
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från anläggningen. Utsläppsdata för 2012 och första kvartalet 2013 har 

redovisats till länsstyrelsen i miljörapporten respektive kvartalsrapport 1 för 2013. 

I samband med de förhöjda ammoniumhalter lät SÖRAB utreda vilken eventuell 

toxisk effekt de skulle kunna ha för fisk nedströms Jälnan). Utredningen (Sweco, 

2013), visar att det med aktuella halter och flöden inte förelegat någon risk för 

toxiska halter av ammonium/ammoniak i sjösystemet. Jämförelser har gjorts med 

rikt- och gränsvärden enligt miljökvalitetsnormerna för vattenområden klassade 

som fisk- och musselvatten. 

Ovan har redovisats till länsstyrelsen i samband med anmälan om försök med 

separat rening av vatten från behandling av förorenade jordar, 2013-02-25. 

4 Lakvattnets karaktär 

Emma beskrev de förändringar i lakvattnets karaktär som skett det senaste året 

(framförallt kraftigt förhöjda ammonium- och totalkvävehalter i lakvattnet från 

deponin). Förändringarna var svåra att förutse när frågan om riktvärden för 

prövotiden fastställdes. 

Möjliga orsaker till förändringarna diskuterades. 

Erland pekade på den onormalt långa vintern med sen snösmältning, vilket gett 

liknande effekter på andra anläggningar. 

 

5 Lämpliga metoder för behandling 

Rickard redovisade de åtgärder som vidtagits för separat behandling av vatten 

från Sitas behandling av förorenad jord. Efter befintliga dammar och 

sand/torvfilter har en anläggning från Eurowater bestående av en serie filter 

(påsfilter, sandfilter, icke aktiv antracit och som slutsteg ett aktivt kolfilter) 

installerats. Kapacitet ca 5 500 m3/månad vilket väl täcker behovet från Sitas 

jordbehandlingsytor. Provtagning för kontroll av reningseffekt tas en gång per 

vecka. Resultaten visar hittills att utgående vatten uppfyller utsläppskraven enligt 

prövotidsbeslutet. 

Beträffande arbetet med behandlingsmetod för lakvattnet från deponin och 

behandlingsytorna för grovavfall m m redovisade Eric pågående arbete, se 

bilaga 1.  

För rening av kväve används normalt biologiska metoder (nitrifikation och 

denitrifikation), även om kemisk fällning och koncentrationsmetoder (omvänd 

osmos, evaporation) är teoretiskt möjliga tekniker. I redovisningen till mark- och 

miljödomstolen kommer SÖRAB att mer detaljerat redovisa tillgängliga 

behandlingsmetoder. 

Sweco har på uppdrag av SÖRAB beräknat erforderlig kapacitet, magasins-

behov, syrebehov och lämplig utformning av ett behandlingssystem för 

kväverening som bygger på effektivt utnyttjande och komplettering av befintliga 

anläggningsdelar. Som dimensionerande belastning har ansatts: 

- Lakvattenflöde 100 000 m3/år 

- Ammoniumhalt 200 mg/l. 

Värdena har valts mot bakgrund av erfarenheterna från 2012, som var ett 
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extremår beträffande nederbörd i området. 

Beräkningarna visar att med dimensionerande förutsättningar kan en effektiv 

kväverening skapas i en av de befintliga dammarna samtidigt som tillräcklig 

magasinsvolym finns i återstående dammar, under förutsättning att icke 

kvävehaltigt vatten (i huvudsak vatten från behandling av förorenade jordar) 

behandlas separat.  

Handlingsplanen som SÖRAB föreslår för framtida lakvattenbehandling är 

uppdelad i en ”akut” del, för att motverka risken för överskridanden av de 

provisoriska riktvärdena och en mer långsiktig del. 

De akuta åtgärderna omfattar optimerad/styrd luftning/nitrifikation i en avgränsad 

del av damm L4, förbättringar av översilningsytans kapacitet för denitrifikation 

och en utvärdering av resultaten under hösten 2013 och våren 2014. Med 

resultaten som underlag utformas en mer permanent anläggning för biologisk 

kväverening (kontinuerlig eller batchvis process) som kan tas i drift sommaren 

2014 och utvärderas efter två års fullskaledrift. Försöken kommer även att 

omfatta metoder för uppvärmning av lakvatten med deponigas, för att kunna 

förlänga behandlingsperioden och minska behovet av årstidslagring. 

Slutliga villkor föreslås kunna fastställas vid utgången av 2016. 

Erland hade inga invändningar mot föreslagen handlingsplan, men påpekade 

också vikten av ”uppströms-åtgärder” (separering av olika vatten och minimering 

av mängden vatten som kräver behandling) samt att lukt bör belysas i 

teknikutredningen. SÖRAB bör även bevaka kommande arbete med BREF och 

BAT-slutsatser.  

6 Lämplig utsläppspunkt (recipient) 

Peter redogjorde kort för resultaten av de undersökningar som gjorts i 

recipienten (Jälnan – Rösjön – Norrtäljeån). Resultaten visar att fosfor är den 

begränsande faktorn näringsmässigt i systemet och även att en frisättning av 

fosfor från sedimenten (Rösjön) kan ske under vissa omständigheter. De utsläpp 

som har skett/sker från Löt bedöms inte ha orsakat några mätbara effekter i 

recipienten då vattenkvaliteten idag är jämförbar med referensåret (1995). 

Erland påpekade att deponins eventuella påverkan ska ses i ett långt 

tidsperspektiv. Påverkansbilden på recipienten idag domineras troligen av 

jordbruket, men i ett långt perspektiv kan förändrad markanvändning innebära 

att deponins relativa betydelse förändras. 

Erland tog även upp att åtgärder längre ned i systemet i vissa fall kan vara 

intressanta att diskutera som miljö- och kostnadseffektiva komplement/alternativ 

till behandlingsåtgärder vid Löt, för att minska den totala recipientpåverkan. 

Emma konstaterade att detta är något som även SÖRAB tagit upp internt och 

kan ha med i form av förslag/åtaganden i den kommande redovisningen till 

MMD. 

Förutom bedömningen av Jälnan/Rösjön som recipient kommer 

prövotidsredovisningen att omfatta en redovisning av möjligheterna, tekniskt och 

ekonomiskt, med en direkt ledning från anläggningen till Östersjön. Erland 
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betonade att kostnadsberäkningarna av alternativet ska göras på ett realistiskt 

sätt.  

 

7 Möjlighet att minska kloridutlakning 

Kloridutlakningen var en relativt stor fråga i samband med miljöprövningen och 

hade ett direkt samband med askhantering/askdeponering. Mottagning och 

deponering av aska har nu upphört vid Löt och deponin har sluttäckts. Emma 

visade den markanta effekt detta haft på utgående kloridhalter. SÖRAB kommer 

att låta utreda olika behandlingsteknikers inverkan på kloridutlakning i enlighet 

med utredningskravet. 

I samband med frågan om kloridutlakning tog Rickard upp frågan om 

sluttäckningen av askdeponin. SÖRAB har redovisat vidtagna åtgärder till 

länsstyrelsen, men inte fått något godkännande. Erland förklarade att 

länsstyrelsen inte kan godkänna en sluttäckning innan verksamhetsutövaren 

visat att funktionskraven på täckningen uppfyllts (max 50 lm2, år i infiltration 

genom tätskiktet på deponier för icke farligt avfall). Enligt Erland bör detta 

verifieras genom mätningar under ett antal år. Möjligheterna att utföra sådana 

verifierande mätningar diskuterades. Eric framförde att en kontroll av utläggning 

och materialegenskaper normalt utgör en redovisning som ligger till grund för en 

bedömning av om kraven kan uppfyllas. Enligt Erland är detta inte tillräckligt 

utan måste kompletteras med faktiska läckagemätningar. 

 

8 Möjlighet att minska tillförsel av farliga ämnen till omgivningen 

Kontroll och utförande av avskärande ytvattendiken och separationen av yt- och 

lakvatten diskuterades. Emma informerade om att de förhöjda metallhalter som 

noterats i ytvattendiket längs deponin vid ett tillfälle inte upprepats. Emma 

föreslog att tillsynsärendet därför kan släckas och att frågan hanteras vidare 

inom ramen för prövotidsredovisningen som omfattar detta. 

Överenskoms att Emma skickar informationen via mail till länsstyrelsen. 

Erland informerade om att vid tillämpningen av MKM-värden som riktvärden 

finns förutom själva haltgränserna även anvisningar från Naturvårdsverket om 

skyddszoner mot bl a rekreationsområden (200 meter).   

Emma informerade om SÖRAB:s pågående arbete med att ta fram interna 

klasser på material för användning i olika skikt av sluttäckning (FAVEO). 

Resultaten kommer att vara ett underlag för prövotidsredovisningen beträffande 

denna punkt samt villkor 8b. 

 

 

 

 

 

Emma 

9 Möjlighet att undvika bräddning 

Uppdelningen av vatten efter karaktär/olika behandlingsbehov som diskuterats 

ovan och dimensionering av behandlingssystemen efter extremflöden ska 

säkerställa att bräddning ska kunna undvikas. Sluttäckning som är tidigarelagd 

och planeras att påbörjas under 2014 kommer att inverka positivt på detta. 

 

10 Redovisning till mark- och miljödomstolen 

Emma informerade om att delredovisning skett vid årsskiftet och att SÖRAB 
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planerar att gå in med slutredovisning till MMD i december 2014. Sannolikt 

kommer SÖRAB i slutredovisningen, med stöd att försöksresultat under 

2013/2014, att föreslå att slutliga villkor fastställs efter två säsongers drift av 

anläggningen. 

11 Grundvatten 

Erland tog upp frågan om grundvattenpåverkan och grundvattenskydd och vill 

att även detta belyses i prövotidsredovisningen, bl a variationer i 

grundvattennivåen i anslutning till deponin. Från tillsynssynpunkt är risken för 

påverkan på grundvattnet enligt Erland en fråga som ofta kommer upp.  

Emma förklarade att det finns ett stort antal kontrollpunkter för grundvatten, 

både uppströms och nedströms anläggningen och på olika nivåer under 

markytan, för att ge information om kvaliteten i olika akvifärer.  

Redovisning av resultat bör normalt ske i miljörapporter.  

Överenskoms att SÖRAB ser över behovet av kompletterande analyser i 

befintliga grundvattenrör och framgent redovisar resultaten från nivåmätningar i 

grundvattenrören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter 

12 Nästa möte 

SÖRAB skickar inbjudan till nästa möte (normalt två referensgruppsmöten per 

år) 

 

Emma 

 

Antecknat av                                                               Justerat av 

Emma Breitholtz/Eric Rönnols   Erland Nilsson 

 

Bilagor: 

1. Pågående åtgärder, lakvattenbehandling, ppt-presentation, 13-05-31 

2. Presentation Löt referensgruppsmöte 31 maj 2013. 


