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Delges: Närvarande samt Havs- och vattenmyndighetens representant  

 Ärende 

1 Dagordning, protokollförare 

Emma hälsade välkommen. Presentation av deltagarna. 

Emma föreslog en dagordning som följer punkterna i kommande prövotidsredovisning 
och gav en kort introduktion till läget beträffande de olika punkterna, se bilaga 1. 

Emma/Eric skriver minnesanteckningar från dagens möte och protokollet justeras av 
Erland. 

2 Minnesanteckningar från föregående möte 

Föregående möte med referensgruppen hölls den 31 maj 2013. Minnesanteckningarna 
har skickats ut. Inga synpunkter eller frågor med anledning av minnesanteckningarna. 

4 Lakvattnets karaktär 

Emma beskrev att förändringar i lakvattnets karaktär det senaste året tillsammans med 
stor nederbörd 2012 gett utsläpp som överskridit de provisoriska riktvärdena för vissa 
parametrar. Mängdvillkoren för kväve och fosfor har överskridits, liksom 
ammoniumhalten (första kvartalet). 

Förändringarna var svåra att förutse när frågan om riktvärden för prövotiden 
fastställdes. PRIO-ämnen kommer att analyseras 2014. 

3 Lämpliga metoder för behandling 

Eric redogjorde för pågående arbete beträffande både akutåtgärder med anledning av 
överskridanden av provisoriska riktvärden och planeringen av försök i större skala som 
underlag för prövotidsredovisningen, se bilaga 2. 

- Intensivluftning sker i del av damm L4, där ammoniumhalterna nu sjunkit från ca 
180 mg/l till under 50 mg/l. 



 

  

 
 

 
 
 
MINNESANTECKNINGAR 
 
 

2 (3) 
erro 

z:\miljö & utveckling\01 projekt\02 löt\09 tillstånd\prövotid löt 
2012_2014\möten\referensgruppsmöten\referensgruppsmöte 7 

oktober 2013\skickas\ref gruppsmöte lakvatten  sörab 131007.docx 

 

 
 
 

- Översilningsytorna har utvidgats efter våtmarksdammen. 

- Damm L2 har tömts för ombyggnad. 

- L1-vattnet (förorenade jordar) behandlas separat, slutsteg före översilningytan är 
idag sand- och kolfilter. Test pågår av jonbytarfilter. 

- Projektering pågår för ombyggnad av damm L2 till KBR-teknik. 

- Ombyggnader påbörjas nästa vecka för att den nya tekniken ska kunna tas i drift 
i vår. 

- Försök med uppvärmning av lakvatten för förlängning av behandlingssäsongen 
kan påbörjas under oktober. 

Erland tog upp frågan om tillståndet ska tas i anspråk för den del som avser flytande 
avfall (etanol) och påpekade dels att det finns en BREF som tar upp behandling av 
flytande avfall, dels att behandlingstekniken för lakvatten måste klara vad 
anläggningen har tillstånd att ta emot. Erland pekade också på nyttan av att 
”källsortera” vattnen från olika delar av anläggningen från behandlings-synpunkt. I 
diskussion om bräddning påpekade Erland att det kan finnas fördelar att styra ev 
bräddning till separata strömmar som vid höga flöden kan bedömas ha lägre halter, i 
stället för att brädda från det samlade lakvattenflödet. 

Erland framförde att erfarenheter från bottenluftade dammar i vissa fall har varit 
problem med aerosoler och spridning av legionella. Analys omfattande legionella bör 
göras på vatten från den luftade dammen. 

Emma förklarade att SÖRAB:s idé är att dela upp (källsortera) lakvatten från olika 
delar av området för anpassning av behandlingen (deponilakvatten, vatten från ytor för 
behandling av förorenade jordar, vatten från ask- och specialceller, m m). 

6 Lämplig utsläppspunkt (recipient) 

Emma tog upp frågan om lämplig punkt för bedömning av recipientpåverkan från Löt 
efter lokal behandling av lakvattnet. Närmaste punkt nedströms för jämförelse med 
MKN där data finns från VISS är strax nedströms Rösjön.  

Peter beskrev kort recipientförhållandena.  

- Löt står för ca 1% av flödet i ”VISS”-punkten, 1-3 % av fosfor, 3-6 % av 
kvävebelastningen vid beräkning utifrån provisoriska utsläppsvillkor (ingen hänsyn 
tagen till effekter av retention i systemet.  

- Vattendragen i området är typiskt jordbrukspåverkade, ekologisk och kemisk 
status i Jälnan är god. Utsläpp från Löt riskerar inte att påverka den kemiska 
statusen negativt. 

Erland förklarade att i remisshaneringen av kommande förslag kommer länsstyrelsens 
avdelning för miljöanalys att räkna på vad verksamheten kan orsaka i relation till 
gällande miljökvalitetsnormer.  

7 Möjlighet att minska kloridutlakning 

Bakgrunden till utredningskravet och den avtagande kloridhalten i lakvattnet efter 
vidtagna sluttäckningsåtgärder på askdeponin redovisades vid föregående 
referensgruppsmöte. 
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Emma redogjorde för förslag till upplägg av utredning för att se på olika metoder för 
förbehandling av aska som metod att minska kloridurlakningen (om deponering av 
aska blir aktuell igen). SÖRAB kommer i höst att handla upp en konsultutredning för 
att beskriva ett antal i Sverige tillämpade metoder, inklusive ”tvätt” av askan 
(intressant i första hand om det finns en havsrecipient för kloridhaltigt tvättvatten). 

8 Möjlighet att minska tillförsel av farliga ämnen till omgivningen 

Emma beskrev den status- och påverkansbedömning som görs för närvarande av 
ytvattendiken i anslutning till anläggningen. Åtgärdsförslag tas fram som ett resultat av 
pågående inventering. En idé är att utnyttja en del av SÖRAB:s fastighet nedströms i 
anslutning till diket (gammal jordbruksmark) för anläggande av våtmarksdiken för 
polering av bäckvattnet. 

Erland påpekade att åtgärder bör ta hänsyn till kommunens dagvattenstrategi. Maria 
tveksam till om det finns någon tydlig dagvattenstrategi att relatera till i detta läge. 

På fråga om behov av vattendom bedömde Erland att ett samråd med berörda 
fastighetsägare bör vara ett första steg. Om enskilda intressen berörs ska en anmälan 
göras. Frågan bör enligt Erland tas upp i prövotidsredovisningen.  

9 Möjlighet att undvika bräddning 

Planerade volymer på utjämningsmagasin bör innebära att risken för bräddningsbehov 
är mycket litet, om behandlingen av lakvattnet kan ske planenligt. För temporära 
extremsituationer bör ett eventuellt behov av vallar som stoppar oönskad bräddning 
undersökas och ingå i prövotidsredovisningen.   

10 Redovisning till mark- och miljödomstolen 

Slutredovisning till MMD i december 2014. Sannolikt kommer SÖRAB i 
slutredovisningen, med stöd från försöksresultat under 2013/2014, att föreslå att 
slutliga villkor fastställs efter två säsongers drift av anläggningen. 

12 Nästa möte 

SÖRAB skickar inbjudan till nästa möte (normalt två referensgruppsmöten per år) 

 

Antecknat av    Justerat av: 

 

 

Emma Breitholtz/Eric Rönnols  Erland Nilsson 

 

Bilagor: 

1. Dagordning, pågående åtgärder enligt prövotidsvillkoren, ppt/Emma 

2. Lakvattenbehandling, ppt/Eric 


