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MINNESANTECKNINGAR 

Prövotidsredovisning, lakvatten Löt avfallsanläggning 
Samrådsmöte, referensgruppen 

 

Datum: 2014-05-09 

Tid: 9:00-13:00 

Plats: Löt avfallsanläggning, Vallentuna 

Närvarande: 

Erland Nilsson (EN)  Länsstyrelsen i Stockholms län 

Frida Hellblom (FH)  Vallentuna kommun, miljöenheten 

Johan Charlier (JC)  Länsstyrelsen i Västernorrland 

Sara Jonsson (SJ)  Länsstyrelsen i Västernorrland  

Andreas Kreibom (AK)  SÖRAB 

Johanna Leback (JL)  SÖRAB 

Peter Larsson (PL)  SÖRAB 

Eric Rönnols (ER)  Rönnols Miljö AB 

Margareta Friman-Scharin (MF) Friman Ekologikonsult AB (från 11:30) 

  

1. Presentation av deltagarna.  

Då EN samma morgon hade fått ett antal kommentarer på recipientrapporten bad SÖRAB MF 

att ansluta till mötet varför hon anlände lite senare än övriga deltagare. I den tidigare domen var 

Fiskeriverket remissinstans. Då aktuell personal från Fiskeriverket har förflyttats till Länsstyrelsen 

i Västernorrland är det Länsstyrelsen i Västernorrland som i prövotidsutredningen kommer att 

yttra sig om de frågor Fiskeriverket tidigare bevakade. 

2. Föregående minnesanteckningar 

Lades till handlingarna. 

3. Presentation av SÖRAB 

JL presenterade SÖRAB och AK presenterade Löt 

4. Pågående prövotidsutredningar 

PL och ER presenterades vilka undersökningar och utredningar som gjorts i prövotids-

utredningen till dags dato. ER informerade om att planerad driftstart för KBR bara ligger några 

veckor fram i tiden och kommer att inledas med uppvärmningsförsök och intrimning av de 
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biologiska processerna. Bl a kommer behovet av tillsats av näringsämnen (fosfor, kolkälla) för 

optimal nitrifikation/denitrifikation att testas. 

Alla SÖRAB:s presentationer redovisas i bilaga till minnesanteckningarna. 

5. Frågor/synpunkter och förtydliganden  

Nedan sammanfattas diskussionerna efter SÖRABs presentation. 

FH: Slammet från reningen vad kommer det att hålla för kvalitet och var kommer man göra av 

det? 

ER: Troligtvis kommer slammet från KBR-anläggningen att kunna behandlas som icke farligt 

avfall eftersom det inte är särskilt höga halter metaller i detta. Slammet från behandling av vatten 

från ytor för förorenade massor (SITAs ytor) kan vara mer påverkat och kräva särskild 

behandling. 

FH: Hur är det med andra ämnen från förorenade jordar? Hur har man koll på det? 

ER: Screeninganalyser har gjorts, och görs, med jämna mellanrum för att tillse att rätt parametrar 

analyseras i kontrollprogrammet. 

EN: Tennorganiska föreningar är av särskilt intresse med hänsyn till genomförda 

saneringsprojekt i Stockholmsregionen. Vatten med föroreningar från den kommande FA-

deponin måste också beaktas i prövotidsutredningen eftersom det kommer att bli ett tillskott av 

farliga ämnen från dessa celler. 

ER: SÖRAB kommer att analysera prioriterade ämnen och även andra ämnen. 

JL: SÖRAB uppmanar tillsynsmyndigheterna att så snart som möjligt inkomma med eventuella 

synpunkter på vilka kompletterande ämnen som skall analyseras i lakvattenkaraktäriseringen så att 

sommarens provtagningsprogram kan justeras om så behövs. SÖRAB kommer att skicka 

föreslagen analysomfattning . 

JC: Har det gjorts analyser av hormonstörande ämnen i lakvattnet? 

MF: SÖRAB har gjort toxicitetstester, som avspeglar den samlade påverkan. Specifika analyser av 

hormonstörande ämnen har inte gjorts, bl a motiverat av låg respons på tox-testerna. 

EN: Räcker dammvolymerna för släckvattenbehandling? Länsstyrelsen kommer att yrka på att 

detta beaktas. Det är viktigt att SÖRAB i prövotidsredovisningen visar hur situationen i 

recipienten kommer att bli med reningen. Beskriv vad recipienten kräver när det gäller 

begränsningar av ev läckage av föroreningar. Effekten av sluttäckning och byggnation av vägar 

etc måste också vägas in i prövotidsredovisningen. Sluttäckningen kommer att innebära att 

lakvattenmängderna minskar. 

EN: Länsstyrelsen kommer i sitt yttrande över prövotidsredovisningen att bevaka de frågor man 

tog upp i samband med föregående prövning och dom. Det finns två domar som gäller 

vattenrecipienten. Länsstyrelsen har fått en delegering beträffande bl a bedömning av 

sluttäckningsmassor,  men Länsstyrelsen kan i det sammanhanget inte föregripa domstolens 

beslut om utsläppskrav. Länsstyrelsen kan alltså inte uttala sig om vilka krav som ska ställas 

beträffande läckage från sluttäckningsmassor innan prövotiden är slut. 
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SJ: Länsstyrelsen i Västernorrland kommer att bevaka fiskefrågorna, bl a gäddleken i Jälnan, och 

frågan kring utsläppspunkt. 

 

6. Länsstyrelsen i Stockholms frågor avseende recipientrapporten 

EN: Hur har man bestämt att mätpunktens placering är representativ? 

MF: Det är svårt att hitta en representativ punkt i ett vattendrag som är nästan helt igenväxt. Det 

är heller inte helt klart om Jälnan en sjö eller ett vattendrag. Provtagningspunkten har valts för att 

vara representativ för det vatten som strömmar in från Löt. Om vi provtar längre ut i sjön så blir 

påverkan från andra vatten större. 

EN: Länsstyrelsen önskar ett förtydligande i rapporten där punkten beskrivs och hur SÖRAB valt 

den. 

MF: Påtalar att det är ett totalt vandringshinder mellan Rösjön och nedströms vattendrag 

(gammal kvarndamm). 

EN: För Vretån (s 11) har det kommit in nya mätdata som indikerar att ån inte har så god status 

som anges i VISS. Med SÖRAB:s data kan eventuellt Vretåns status sänkas till måttlig (bland 

annat baserat på fosforhalterna). Enligt LST:s beräkning skulle den ekologiska kvoten höjas 

jämfört med hur SÖRAB presenterat den. 

MF: SÖRAB:s mätpunkt i Vretån ligger på ett annat ställe än VISS mätpunkt. Detta är ju inte en 

vattenförekomst varför vi måste göra en anpassning när vi provtar. 

EN. Verkar vara konstiga siffror på alkalinitet och konduktivitet, punkt 5.3 metaller 2012-07-09. 

Kommentera dessa värden. 

PL: Kan ev. höra samman med att vi hade en torrperiod och att vi då släppte vatten. Vi 

kontrollera detta mot SMHIs vattenwebb.  

EN: I sammanställningarna är det en blandning mellan filtrerade och ofiltrerade prover. 

MF: Jämförelse med bedömningsgrunderna skall göras mot ofiltrerade prover. Men gränsvärdena 

för kemisk status ( MKN) avser i vissa fall filtrerade prover. Vi kompletterar rapporten med 

kommentarer till varför vi valt det ena eller andra. 

EN: MKN för As, Pb, Cd och Hg kommer att ändras varför Länsstyrelsen anser att SÖRAB ska 

justera rapporten med avseende på detta. Länsstyrelsen kommenterar att det eventuellt är för få 

mätningar (borde vara 12 mätningar per år) men preliminärt tycker Lst att det är okej många 

mätningar. 

EN: Varför är Hg exkluderat? 

MF: Kvicksilver har vi exkluderat då vi inte hittat något kvicksilver tidigare. Rapporten kan 

kompletteras med gamla prover som visar detta. 
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EN: SÖRAB har inte använt föreskriven metod för att beräkna fosfor i Jälnan. 

MF: Vi har använt en annan metod utifrån att vi faktiskt hade mer underlag. Vi kompletterar 

rapporten med motivering om varför metoden valts.  

EN: Önskvärt med planktonprovtagning istället för klorofyllprovtagning eftersom klorofyllet 

varierar så mycket. 

MF: Man gör inte planktonprovtagningar i rinnande vatten. Rösjön är den tidigaste punkten i 

vilken man kan göra planktonprovtagning. 

EN: Antalet provtagningar i Jälnan är för få och har för stor variation. 

MF: Det stämmer inte. Nästan allt är ”grönt” vilket visar att det inte är stor variation. När man 

ligger inom samma klassning hela tiden så är det ju inte så stor variation. När vi har variationer så 

kan det bero på naturliga fluktuationer. Arsenik och kadmium är det som framförallt varierar 

(men det är under det.- gränsen). Om man skall ta fler prover så är det bättre att ta i punkt JT än i 

Jälnan. 

EN: Sidan 23 gällande siktdjup, klorofyll och växtplankton i Rösjön. Man vill ha siktdjup från 

sensommaren och inte för vår och höst. 

MF: Det finns värden från augusti. Vi kompletterar rapporten. 

EN: Sidan 24. Lst skulle vilja ha fler analyser på arsenik. 

EN: SÖRABs nya data sänker statusen för Vretån om Länsstyrelsen lägger in SÖRABS data i 

VISS. 

MF: Men Vretåns provtagningspunkt där Länsstyrelsen bedömer MKN är mycket längre ner än 

där SÖRAB provtagit. Tillståndet i systemet bedöms i VISS-punkten, inte genom provtagningar  

högre upp i systemet. En officiell klassning kan göras först när man kommer ner i 

vattenförekomsten. 

Slutsats: Margareta kompletterar recipientrapporten enligt ovan och SÖRAB skickar den nya 

versionen till Vallentuna kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Länsstyrelsen i Västernorrland. 

7. Nästa samrådsmöte 

SÖRAB kallar till nytt möte som hålls under hösten (slutet av oktober eller början av november). 

8. Rundvandring för att titta på KBR-anläggningen 

Efter mötet visade ER de olika delarna i KBR-anläggningen. 

 

 

Antecknat av    Justeras 

 

 Johanna Leback   Erland Nilsson, Lst 
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Bilaga 

Ppt-presentation, SÖRAB, samrådsmöte 14-05-09 
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