
  

 

MINNESANTECKNINGAR 

Prövotidsredovisning, lakvatten Löt avfallsanläggning 

Samrådsmöte, referensgruppen 

Datum: 2014-11-03 

Tid: 10:00-14:00 

Plats: Löt avfallsanläggning, Vallentuna 

Närvarande: 

Peter Larsson (PL)  miljöspecialist, SÖRAB 

Eric Rönnols (ER)  konsult, Rönnols konsult 

Johanna Leback (JL)  miljöchef, SÖRAB 

Paula Lundin (PL)  miljöinspektör, Vallentuna kommun 

Frida Hellblom (FH)  miljöinspektör, Vallentuna kommun 

Ylva Bjurström (YB)  Länsstyrelsen i Stockholms län 

Matthis Kaby (MK)  Länsstyrelsen i Stockholms län 

Andreas Kreibom (AK)  platschef Löt, SÖRAB 

Emma Breitholtz (EB)  konsult, Structor Miljöbyrån 

Johan Charlier (JC) Länsstyrelsen i Västernorrland (tidigare fiskeriverkets 

utredningskontor Härnösand)  

1. Platsbesök, KBR 

Mötet inleddes med besök vid, och förevisning av, testanläggningen för rening av lakvatten den så kallade 

KBR-anläggningen. 

2. Presentation av mötets deltagare 

Var och en presenterade sig. 

3. Föregående minnesanteckningar 

JL föredrog hantering av aktiviteter/frågor som uppkom på förra mötet, se bifogad presentation. 

4. Löt avfallsanläggning översikt 

EB berättade kort om historien kring Löt. Löts lakvattenbehandling, innan prövotiden, baserades på 

dåtidens gängse reningsteknik, dvs. luftade dammar, filter och våtmark. Det var en ung deponi med 

framförallt ammoniumkväve som begränsande för utsläpp. Dammarna fungerade bra. I början av 2000-

talet påbörjades askhantering vilket ledde till förhöjda kloridhalter i lakvattnet och så småningom 

upphörde hanteringen av flygaskor. Askdeponin sluttäcktes för några år sedan varefter kloridhalterna i 

lakvattnet har klingat av.  År 2012 blev ett extremår (motsvarande ett 100-årsregn) avseende nederbörd 

med efterföljande stora lakvattenvolymer och urtvättning av ammoniumkväve ur deponin. Vi var tvungna 



  

 

att vidta åtgärder till följd av överskridna riktvärden för närsalter. Lösning blev ”den hållbara 

lakvattenhanteringen - KBR” som utgår från optimering utifrån våra befintliga förutsättningar och 

resurser. Lakvattenfrågan handlade således mycket om klorider under prövningen och har förändrats till 

att idag handla om närsalter. Deponin och lakvattnet förändras över tid. 

AK berättade om behandling av vatten under 2014 och informerade även om att vatten i KBR:en f.o.m. 

våren 2015 kommer att värmas med en gaspanna istället för den dieselpanna som använts vid försöken 

under hösten. Pannan drivs med deponigas som i dagsläget facklas bort. Pannan används för att förlänga 

säsongen genom att förvärma vatten på våren och hålla temperaturen mellan 12-15 grader under hösten. 

5. Prövotidsfrågan (redovisas i bifogad ppt-presentation) 

PT redovisade resultat från årets egenkontroll: Kväve har sjunkit kraftigt sedan KBR:en togs i drift, men då 

vi kom igång sent har vi ända ganska höga totalmängder på årsbasis. När det gäller fosfor så är våra 

koncentrationer ca 0,35 µg/l vilket är i nivå med de gränsvärden som generellt gäller för kommunala 

reningsverk, vilka brukar ha gränsvärden på 0,1-0,6 µg/l. 

ER: BAT är BMT med hänsyn taget till en rimlighetsavvägning. Hittills har BREFarna varit vägledande men 

framgent kommer det att bli bindande BAT-slutsatser. BAT-slutsatser kommer att tas fram för en del 

avfallsanläggningar. Troligen kommer Löt att omfattas av dessa bindande BAT-slutsatser. 

ER: Vi kommer i vår prövotidsutredning att redovisa den teknikgenomgång vi gjort. Åtgärder har vidtagits 

för i storleksordningen 7 msek för att testa KBR i fullskala. 

EB: När vi pratar om ”övriga harmlösa” vatten är det främst vatten från vägar samt den sluttäckta 

deponins dräneringsskikt. Detta vatten är för rent att behandla i reningsverk. Vattnet avleds därför 

separat och ska framgent renas och fördröjas med konventionella dagvattenlösningar och efterpoleras i 

en våtmark. 

JC påpekar att det är viktigt att anläggningen anpassas så att SÖRAB har beredskap för att nya 

föroreningar kan dyka upp i framtiden. EB informerar att detta beaktas löpande; ”SÖRAB gör 

screeninganalyser och uppdaterar kontrollprogram”. 

Dag- och dränvatten från sluttäckningen är för rent för att behandlas i reningsverk. SÖRAB avser samla 

upp och rena dessa strömmar i nya dagvattendiken som anläggs inför sluttäckningen och en våtmark 

nedströms området. En relativt stor andel av dag- och ytvattnet som passerar Löt, och blandas med 

verksamhetens dag- och dränvatten, kommer från uppströmsliggande verksamheter, naturmark och 

vägar (E18).   

JC: Om Länsstyrelsen Västernorrland skall bli en samrådspart måste verksamhetsutövaren yrka på detta. 

Då får ”myndigheten” ett tydligare mandat och v.u får bekosta myndighetens mandat. 

YB: ”Har ni tillräcklig kapacitet för att hantera vatten vartefter ni bygger ut området?” 

JL: ”frågan hanteras genom att bygga ut utjämningsmagasin och vid behov pumpkapaciteten utifrån det 

dimensionerande flödet”: 



  

 

FH: Kommer deponering av FA ske under bar himmel? 

JL: Deponeringen kommer troligen ske etappvis med täckning emellan. 

5. Summering  

Detta vara sista mötet under prövotiden. 

SÖRAB redovisar resultaten från genomförda utredningar i stundande prövotidsredovisning och avser att 

yrka på 5 års förnyad prövotid för slutliga försök med oorganiska vatten, installation av KBR och våtmark 

samt utvärdering av dessa som underlag till slutliga villkor.  

 

 

Antecknat av    Justeras 

 

Johanna Leback   Matthis Kaby 

Miljöchef SÖRAB   Länsstyrelsen i Stockholms län 

 


