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Redovisning prövotidsfrågan Löt 
avfallsanläggning 

1 Inledning 

Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, har erhållit miljötillstånd utfärdat av Miljödomstolen  

2010-03-03 (mål: M-3092-08) och Miljööverdomstolen 2011-03-23 (mål: M 2557-10). Tillståndet togs i 

anspråk den 8 december 2011.  

Miljödomstolen har skjutit upp frågan om slutliga villkor för behandling och utsläpp av lakvatten, vatten 

från behandlings och lagerytor samt övrigt uppsamlat dag- och dränvatten. Bolaget ska under 

prövotiden i samråd med tillsynsmyndigheten utreda lakvattnets karaktär, lämpliga metoder för 

behandling av lakvattnet samt lämplig utsläppspunkt för det behandlade lakvattnet. 

Möjligheterna att minska kloridutlösningen genom behandling av avfallet eller genom att särskilda 

försiktighetsmått vidtas vid deponering av askorna ska också utredas. Även möjligheterna att helt 

undvika bräddning ska utredas liksom möjligheterna att undvika ökad tillförsel till närområdet av 

närsalter och farliga ämnen med uppsamlat drän- och dagvatten. 

Bolaget ska kalla till samrådssammanträden minst två gånger per kalenderår. Resultaten av utredningen 
jämte förslag till slutliga villkor ska ges in till Mark- och miljödomstolen före utgången av år 2014. 
Bolaget har gett in en lägesrapport till tillsynsmyndigheten före utgången av år 2012 (bilaga i2).  
 
I följande redovisas de utredningar och åtgärder som har gjorts under prövotiden. 

1.1 Kort historisk beskrivning av lakvattenbehandling på Löt 

I början av prövotiden behandlades allt process- och lakvatten från deponier och processytor i samma 

behandlingssystem bestående av luftade dammar, filter samt en våtmark och översilning. 

Lakvattenbehandlingen har historiskt fungerat bra då deponin var relativt ung och därmed hade avfallet 

inte hunnit brytas ner i någon större omfattning. Under 2002 påbörjades askhantering, först i form av 

slagghantering sedan i forma av deponering av stabiliserad flygaska. Askhanteringen gav genomslag i 

process- och lakvattnet i form av ökande kloridhalter. Slaggsorteringen upphörde och askcellen 

sluttäcktes varpå kloridhalterna sjönk i det samlade process och lakvattnet. År 2012 var ett 

nederbördsrikt år vilket medförde mycket höga lak- och processvattenflöden vårvintern 2013. Detta 

ledde i sin tur till höga utsläpp av ammoniumkväve. Utifrån bland annat ovanstående togs en 

åtgärdsplan fram som har påbörjats under prövotiden. 
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2 Utredningsförordnande 

2.1 Lakvattnets karaktär 

2.1.1 Vattenströmmar och reningsanläggningar  

Följande huvudkategorier av vattenströmmar uppkommer på Löt avfallsanläggning:  

- Processvatten uppstår när nederbörd kommer i kontakt med det avfall som hanteras på 

anläggningens behandlings- och lagerytor, eller när vatten avskiljs från oljeslam.  

- Lakvatten uppstår när nederbörd infiltrerar avfallsdeponier.  

- Släckvatten uppstår och förorenas vid större bränder som behöver bekämpas med vatten. 

- Behandlat lak- och processvatten samt i förekommande fall släckvatten släpps ut via 

anläggningens utsläppspunkt L3 till ett jordbruksdike.  

 

Process- och lakvatten har fram till prövotiden behandlats i gemensam reningsanläggning bestående av 

en luftad damm (L2), partikelfilter och våtmarksrening innan det släpps ut via anläggningens 

utsläppspunkt L3 (6615886, 686694, SWEREF99 TM), se figur 1 samt bilaga B. Processvatten från 

oljeslamsanläggningen förbehandlas genom kemisk fällning och processvatten från behandlingsytor för 

farligt avfall passerar oljeavskiljare innan avledning via kontrolldamm till den gemensamma 

reningsanläggningen. Dagvatten har avbördats till ytvattendiken utan föregående rening.  

 

Under prövotiden har ett antal förbättringsåtgärder genomförts i syfte att förbättra kvävereningen. Den 

luftade dammen L2 har byggts om och försetts med behandlingszoner för nitrifikation och 

denitrifikation och vattenströmmar har börjat sorteras efter karaktär och behandlingsbarhet. En 

utförligare beskrivning av behandlingstekniker finns i avsnitt ”Möjlig behandling” och en översikt över 

nuvarande vattenanläggning finns i bilaga C. Det samlade vattnet i utsläppspunkten har karakteriserats 

som underlag till påverkansbedömning på recipienten. Resultaten från karakterisering av delströmmar 

redovisas i sin helhet i bilaga D och sammanfattas nedan. 



  3 (28) 

 

 

 

Figur 1: Översikt över vattenströmmar och reningssteg såsom behandlingsanläggningen såg ut vid prövotidens 

start. I numrerade punkter sker provtagning. 

2.1.2 Lakvatten 

Lakvatten från deponin för icke farligt avfall (IFA-deponin) karakteriseras av höga 

ammoniumkvävehalter (NH4-N), med variationer mellan 110-520 mg/l1. Utlakningen från deponin 

förändras över tid till följd av att den fortfarande är aktiv och att den har utvecklats från en traditionell 

”soptipp” med relativt mycket organiskt avfall till ”jordtipp” bestående av inerta avfallstyper såsom 

förbehandlad förorenad jord och utsorterade grovavfallsrester. 

Lakvattnets metallinnehåll har historiskt varit relativt lågt men sedan det nederbördsrika året 2012 har 

urlakningen av arsenik (As) och krom (Cr) ökat något från deponin och medelhalterna1 i lakvattnet är 

38 µg/l och 153 µg/l. Båda dessa metaller förekommer i löst form. Övriga medelhalter1 för metaller 

såsom bly (0,9 µg/l), koppar (2,4 µg/l), zink (24µg/l) och kvicksilver (<0,1 µg/l) är lägre beroende på att 

dessa metaller huvudsakligen är partikelbundna vilket gör att dessa inte lakar ur deponin i särskild hög 

omfattning. Innehållet av lättnedbrytbart kol i lakvattnet, mätt som BOD7, är i medeltal 112 mg/l, TOC-

halten 390 mg/l, fosforhalten mätt som Ptot 1,3 mg/l och kloridhalten (Cl) har varierat mellan 230 mg/l 

och 670 mg/l. 

 

                                                           

1
 30 provtagningstillfällen jan – okt 2014 samt ett provtagningstillfälle i jan 2013. Stickprover i punkt L11 
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Lakvattenflödet är beroende av nederbördsvolymerna, till dess att deponin är sluttäckt, och har under 

2011 t.o.m. 2013 varierat mellan 31 000-57 000 m3/år2. Lakvattenflödet från befintlig IFA-deponi 

kommer succesivt att minska allteftersom deponin sluttäcks och beräknas max uppgå till 8 000 kbm/år3 

när den är sluttäckt. 

Sammantaget visar provtagningarna att lakvattnet från nuvarande IFA-deponi huvudsakligen är 

näringsrikt, innehåller förhöjda halter lösta metaller och främst behöver behandlas med avseende på 

NH4-N. Lakvattnet genomgår biologisk behandling med syfte att erhålla reduktion av NH4-N och BOD7 

innan avledning till våtmarksanläggningen. 

Lakvatten från specialcellsområdet (celler för demonterad elektronik, asbest, lysrör och stabiliserad 

flygaska) innehåller låga halter närsalter (Ntot cirka 5 mg/l och Ptot cirka 0,07 mg/l) och organiskt 

material (TOC 12 mg/l och BOD > 3 mg/l). Kloridhalten var tidigare kraftigt förhöjd i lakvattnet från 

askcellerna men har sjunkit markant (från > 800 mg/l4 till 350 mg/l5) efter sluttäckning av dessa6. 

Metallhalterna är relativt låga (arsenik 1,3 µg/l, bly 2,7 µg/l, kadmium 0,27 µg/l, koppar 10 µg/l, krom 

2,4 µg/l, nickel 8,8 µg/l, zink 33 µg/l)6 till följd av att det endast är asbestcellen som är aktiv. 

Flödet från hela specialcellsområdet beräknas uppgå till cirka 8 000 kbm/år. Lakvattenflödet beräknas 

uppgå till max 1 450 kbm/år7 när området är sluttäckt. Sammantaget är lakvattnet från 

specialcellsområdet relativt rent och har en oorganisk karaktär dvs. innehåller låga närsaltshalter och 

organiskt material. Det finns i dagsläget inget egentligt behandlingsmotiv, då halten av samtliga 

villkorsreglerade parametrar är lägre än riktvärden i utsläppspunkten. Lakvattnet från 

specialcellsområdet, som nu sambehandlas med lakvatten från IFA-deponin, avses framgent avledas 

direkt till utsläppspunkten. 

                                                           

2
 Beräknat med avrinningsmodellen beskriven i ”Bilaga H: Möjligheten att undvika bräddning” för 

nederbördsmängderna 2011, 2012 och 2013. 

3
 Beräknat på sluttäckningskravet för maximal genomsläpplighet genom tätskiktet på 50 l/m

2
 & år samt arean 16 

ha. 

4
 Årsmedel 2009 

5
 Medel 2014 t.o.m. sep 

6
 9 provtagningstillfällen okt 2013 till feb 2014 samt 2 provtagningstillfällen i oktober 2014. Stickprover i 

provtagningspunkt D1 

7
 Beräknat på sluttäckningskravet för maximal genomsläpplighet genom tätskiktet på 50 l/m

2
 & år samt arean 2,9 

ha 
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2.1.3 Processvatten 

Processvatten från behandlings- och lagerytor för icke farligt avfall (IFA-verksamheten) karakteriseras 

av ett relativt lågt NH4-N-innehåll (cirka 4 mg/l)8 och varierande metallhalter (arsenik 8,7 µg/l, 

bly 42 µg/l, kadmium 0,43 µg/l, koppar 48 µg/l, krom 15 µg/l, nickel 12 µg/l, zink 1045 µg/l)8 som till 

största del är partikelbundna. BOD7-halten 16 mg/l8 och totalfosforhalten är 0,28 mg/l8. Processvattnet 

har till följd av sitt relativt låga NH4-N-innehåll separerats från det näringsrika lakvattnet från IFA-

deponin och avleds till damm L1 innan det pumpas vidare till våtmarksanläggningen. Behandlings-

behovet är i dagsläget främst relaterat till reduktion av partikelbundna föroreningar (metaller), vilket 

sker genom sedimentation i dammar, filterrening och ytterligare fastläggning i våtmarken. 

Processvatten från behandlingsytor för farligt avfall (förorenad jord och oljeslamsanläggningen), här 

kallad FA-verksamheten. Processvatten från oljeslamsanläggningen innehåller förhöjda metall- och 

oljehalter. Oljeslammet avvattnas och vattnet behandlas med goda resultat genom oljeavskiljare och 

kemisk fällning innan avledning till kontrolldamm L17 (där särskilda riktvärden för opolära alifater, 

aromater och totalt extraherbara organiska ämnen gäller) innan avledning sker via kross/torvfilter till 

damm L1. Processvatten från behandlingsytor för förorenad jord behandlas i oljeavskiljare innan 

avledning sker till kontrolldamm L17 och vidare avledning via kross/torvfilter till damm L1. 

 

 

Figur 2. Översikt av dagens vattenströmmar inom Löt  

                                                           

8
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Utsläpp av processvatten från FA-verksamheten till våtmarksanläggningen regleras i den provisoriska 

P3-föreskriften: 

Halterna av föroreningar i det vatten som överleds till lakvattenbehandlingssystemet från behandlings- 

och mellanlagringsytor för organiskt förorenade massor samt impregnerat trä får som riktvärde uppgå 

till högst följande: 

 - Totalt extraherbart, organiska ämnen 10 mg/l 

 - Opolära alifatiska ämnen 5 mg/l 

 - Aromatiska ämnen 1 mg/l 

 
Föroreningsnivån i processvatten från FA-verksamheten (damm L17) har, förutom vid ett 

provtagningstillfälle i februari 2014, vid samtliga provtagningstillfällen varit lägre än P3-riktvärden 

(opolära alifatiska ämnen < 1 mg/l, totalt extraherbara aromater <1 mg/l och totalt extraherbara 

organiska ämnen 3,2 mg/l)9. Metallhalterna (medelhalter 2013/2014; arsenik 7µg/l, bly 17 µg/l, 

kadmium 0,1 µg/l, krom 7 µg/l, koppar 19 µg/l, nickel 19 µg/l, zink 56 µg/l och kvicksilver > 1µg/l) 

varierar och beror av såväl avfallstyper som hanteras som nederbörd. Närsaltshalterna (Ntot 11 mg/l 

och Ptot 0,22 mg/l)9 är relativt låga och det organiska innehållet i vattnet är förhöjt (TOC, 87 mg/l och 

BOD7 110 mg/l)9. 

SÖRAB har låtit karakterisera samlingsprover, från det samlade processvattnet från FA-verksamheten, 

med avseende på såväl organiska föroreningar som dessas inverkan på nitrifikationsbakterier. De senare 

undersökningarna gjordes för att säkerställa att processvattnet inte riskerade att förgifta 

nitrifikationsbakterierna i lakvattendammarna, vars huvudfunktion är att reducera ammoniumkväve via 

nitrifikation. Toxiciteten för nitrifikationsbakterier och förekomsten av giftiga ämnen visade sig vara låg. 

Processvattnet har därefter separerats från kvävereningen av andra skäl dvs. till följd av att 

kvävereningen i dåvarande damm L2 var hydrauliskt överbelastad av det näringsfattiga processvattnet 

och hanteras numer enligt ovan beskrivning.  

Det samlade processvattenflödet (från IFA- och FA-verksamheterna), i damm L1, står i proportion till 

nederbördsmängder och behandlings/lagerytornas storlek och uppgår till cirka 

38 000 kbm/år10 eller ca 30 % av det totala flödet i L3.  Sammantaget innebär ovanstående att det 

samlade processvattnet, i damm L1, karakteriseras av en kvalitet som fluktuerar mycket och som tidvis 

innehåller förhöjda halter suspenderat material (halten varierar mellan <5 – 96 mg/l, medel 30 mg/l)11, 

metaller (arsenik 9,3 µg/l, bly 7,9 µg/l, kadmium 0,060 µg/l, koppar 8,6 µg/l, krom 16 µg/l, nickel 14 µg/l, 

                                                           

9
 Medel från 29 provtagningstillfällen, apr 2013 till nov 2014. Stickprov i punkt L17 

10
 Beräknad avrinning från samtliga verksamhetsytor under ett normalår. Se ”Bilaga H: Möjligheten att undvika 

bräddning” 

11
 55 provtagningstillfällen, jan 2013 – nov 2014 
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zink 53 µg/l)11, BOD7 (30 mg/l)11, och fosfor (0,24 mg/l)11. Metallerna som är förhöjda (zink och till viss 

del bly) i det samlade processvattnet är i huvudsak partikelbundna. Tidvis har det även avletts deponi-

vatten till L1-dammen vilket har resulterat i en förhöjd arsenikhalt. Det samlade processvattnet 

sedimenterar i L1 och avleds därefter till våtmarksanläggningen där ytterligare sedimentation och 

fastläggning av lösta metaller sker. Efter behandlingen av vattnet i våtmarken leds vattnet vidare till en 

översilningsyta där sedimentation sker innan vattnet samlas upp och leds vidare till utsläppspunkten. 

2.1.4 Tillkommande vattenströmmar 

Nya avfallsdeponier; en för icke farligt avfall och en för farligt avfall, är under uppbyggnad på Löt då 

nuvarande IFA-deponi snart är full och ska sluttäckas. Deponierna kommer att tas i drift under år 2015 

och sluttäckning av befintlig IFA-deponi planera SÖRAB att påbörjas år 2017. Karaktären på lakvatten-

strömmar från dessa tillkommande deponier kommer att bero av de material som deponeras men 

kommer väsentligt skilja sig från nuvarande IFA-deponi eftersom den innehåller mycket organiskt avfall 

som lakar NH4-N och BOD7. Deponierna kommer i första hand att användas för deponering av 

förorenade jordmassor och utsorterat grovavfall vilket innebär att de nya lakvattenströmmarna till sin 

karaktär kommer att vara oorganiska. Lakvattenreducerande åtgärder kommer troligen att vidtas i form 

av etappvis täckning av FA-deponin. Lakvattenflödet från den nya FA-deponin bedöms därmed bli 

begränsad, liksom dess föroreningsgrad. 

Vad gäller den nya IFA-deponin förväntas den initialt bidra med 5300 m3/år12till vattenanläggningen. 

Lakvattenströmmarna kommer vid behov att avledas till samma kontroll- och behandlingssystem som 

andra oorganiska vattenströmmar på anläggningen. SÖRAB planerar även för fler behandlings- och 

lagerytor för icke farligt avfall av samma typ som redan finns på anläggningen. Processvattnet från 

tillkommande ytor förväntas inte skilja sig från övrigt processvatten av liknande ursprung. Vattenflödena 

kommer att öka i proportion till tillkommande ytors storlek. Tillkommande vattenströmmar kommer 

troligtvis att omhändertas i samma behandlingssystem som övriga oorganiska vattenströmmar. Det 

innebär att de oorganiska vattenströmmarna kommer att öka relativt den ammoniumrika vatten-

strömmen från nuvarande IFA-deponi och att ytterligare utjämning utöver L1 behöver tillskapas 

vartefter deponerings- och behandlingsytorna byggs ut. Behandlingsbehovet kan avgöras först när de 

nya deponierna och behandlingsytorna har tagits i drift och vattnet karaktäriserats. 

2.1.5 Släckvatten 

I händelse av brand i avfallhögar, som är det mest sannolika brandscenariot, kommer processvattnet 

istället att klassas som ett förorenat släckvatten. Släckvatten är generellt kraftigt förorenat med 

avseende på såväl närsalter som metaller och organiskt material och kommer att avledas till 

processvattensystemet, dvs. idag till L1 och framöver eventuellt till annan utjämningsdamm för kontroll 

och bedömning av behandlingsbehov. Det har inte uppstått någon större brand på Löt men däremot på 

                                                           

12
 Beräknat med avrinningskoefficienten 0,6, ytans storlek 13 670 m

2
 samt 645 mm nederbörd. 
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SÖRABs återvinningsanläggning i Täby. Erfarenheterna därifrån är att det går att reducera föroreningar i 

släckvatten genom effektiv partikelavskiljning och efterföljande våtmarksrening. Detta ska tas i 

beaktande vid val av behandlingsmetod för det samlade processvattnet på Löt. 

2.1.6 Utsläppspunkten 

Behandlat process- och lakvatten har under prövotiden provtagits genom flödesproportionell 

samlingsprovtagning i utsläppspunkten (L3). Uppmätta medelhalter i utsläppspunkten och beräknade 

mängdutsläpp redovisas i tabell 1 och 2. Vid riktvärdesöverskridande är halten/mängden rödmarkerad. 

Tabell 1. Årsmedelhalter i utsläppspunkten från Löts avfallsanläggning (L3) samt provisoriska riktvärden för 
utsläpp. 

 
  2011 2012 2013 2014 

Provisoriskt 
riktvärde  

Arsenik, As µg/l 4,7 3,4 4,6 4,8 8 

Bly, Pb µg/l 2,2 0,83 1,6 0,58 5 

Kadmium, Cd µg/l 0,06 0,13 0,050 0,041 0,4 

Koppar, Cu µg/l 5,4 2,9 3,7 2,5 15 

Krom, Cr µg/l 16 9,5 12 14 20 

Kvicksilver, Hg Fluorescense ng/l - 2,0 20 10 100 

Nickel, Ni µg/l 8 7 8,4 10 50 

Zink, Zn µg/l 22 10 18 10 80 

Ammoniumkväve, NH4-N mg/l 4,8 8,4 16 1,2 10 

BOD7 (ATU) mg/l 4,3 5,4 10 3,7 15 

Fosfor total, P mg/l 0,19 0,21 0,26 0,19 - 

Klorid, Cl mg/l 561 238 262 267 1800 

Kväve total, N mg/l 15 23 27 13 - 

Suspenderade ämnen mg/l 75 9,2 18 8,9 60 

TOC mg/l 70 60 67 73 120 

 

Tabell 2. Utsläppta årsmängder (kg) från Löts avfallsanläggning (L3) samt provisoriska riktvärden för utsläpp. 

 
2011 2012 2013 2014* riktvärde 

Arsenik, As 0,6 0,53 0,47 0,39 0,6 

Bly, Pb 0,2 0,13 0,16 0,047 0,4 

Kadmium, Cd 0,01 0,02 0,0051 0,0033 0,03 

Koppar, Cu 0,6 0,44 0,38 0,2 1 

Krom, Cr 1,9 1,5 1,2 1,1 1,4 

Kvicksilver, Hg Fluorescense 0,00007 0,00031 0,0021 0,0008 0,007 

Nickel, Ni 1 1,1 0,86 0,8 3,5 

Zink, Zn 3 1,6 1,8 0,8 6 

Ammoniumkväve, NH4-N 1064 1291 1632 99 - 

BOD7 (ATU) 655 825 1031 300 1000 

Fosfor total, P 23 31 27 15 15 

Klorid, Cl 59101 36468 26907 21535 - 

Kväve total, N 1927 3462 2730 1009 1000 

Suspenderade ämnen 5192 1402 1838 715 4000 

TOC 6986 9125 6919 5893 8000 
*T.om. 21 oktober 
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Under prövotiden har ammoniumkvävehalten (NH4-N) i utsläppspunkten tidvis överskridit 

haltriktvärdet, beräknat som medelvärde för respektive utsläppsperiod. Detta orsakades av för kort 

uppehållstid i behandlingsystemet som var hydrauliskt överbelastat med näringsfattigt processvatten, 

begränsad lagringskapacitet, otillräcklig luftning, otillräcklig mängd substrat för bakterier (löst kol och 

fosfatfosfor) samt naturligt låg temperatur vintertid. Utsläpp av NH4-N bör begränsas till följd av att det 

i för höga halter är toxiskt för vattenlevande organismer och kan bidra till syrebrist i recipienten. Kväve 

är generellt begränsande för tillväxt i havet vilket beaktats förslag till lämplig utsläppspunkt. Ett 

omfattande åtgärdsprogram genomfördes under 2014 för att komma tillrätta med NH4-N-reningen. 

Efter vidtagande av åtgärder har utsläpp av NH4-N reducerats till låga nivåer (<10 mg/l), under 

haltriktvärdet. Nuvarande haltriktvärde för NH4-N är därmed tekniskt möjligt att innehålla. 

Vad gäller årsutsläpp av totalkväve (Ntot) har det varit större än provisoriskt mängdriktvärde främst pga. 

ovan beskrivna problem med NH4-N-reduktion. Ntot-utsläppen utgörs nu till största del av bundet kväve 

som sannolikt består av humusämnen som är mycket svårnedbrytbara och som därför inte är 

biotillgängliga, ens under optimala förhållanden i reningsanläggningen, och därmed inte heller toxiska 

eller direkt syrekrävande i recipienten. Behov av ytterligare kvävebehandling är därmed inte längre 

aktuellt eftersom den miljöfarliga delen av totalkvävet, dvs NH4-N, nu är mycket liten. Sammantaget 

görs bedömningen att det är tillräckligt som skydd för recipienten att reglera utsläpp av NH4-N och att 

det därmed inte är motiverat att reglera utsläpp av Ntot. 

Fosfor mätt som Ptot består av biologiskt tillgängligt fosfatfosfor (som främst härrör från den biologiska 

behandlingen) och bundet fosfor. Fosforutsläppen i utsläppspunkten mätt som totalfosfor (Ptot) har 

varierat under prövotiden till följd av variationer i vattenvolymer men riskerar även att påverkas av 

tillsatsen av fosfatfosfor som krävs för fungerande NH4-N-rening (nitrifikation). Utsläppen har varit 

större än mängdriktvärdet. Fosfor-utsläpp bör begränsas eftersom det är begränsande för tillväxt i 

sötvatten-recipienterna, dvs. kan bidra till övergödning. SÖRAB bör därför fortsätta att optimera driften 

av reningsanläggningen så att mängden fosfatfosfor i utsläppen minimeras, med målsättningen att Ptot 

främst utgörs av bundet fosfor som inte är biotillgängligt. Utsläppta halter ligger i nivå med riktvärden 

för kommunala avloppsreningsverk (vanligt förekommande riktvärdesnivåer för Ptot är 0,3-0,5 mg/l).  

Möjlighet till ytterligare reduktion av bundet fosfor är begränsad. Sammantaget görs bedömningen att 

0,4 µg/l skulle vara teknist möjligt att klara i utsläppspunkten. 

Det samlade utsläppet från anläggningen innehåller metaller i varierande omfattning (se tabell 1). 

Utsläpp av metaller begränsas till följd av att de vid kritiska koncentrationer kan vara toxiska för 

vattenlevande organismer. En del metaller koncentreras även i biovävnad. Utsläppet karakteriseras av 

metaller och halvmetaller som främst förekommer i löst form (arsenik, krom och nickel) eftersom dessa 

inte reduceras i någon större omfattning i befintliga reningsanläggningar. Årsmedelhalten arsenik (As) 

har under prövotiden varierat mellan 3,4 och 4,8 µg/l. Periodvis har arsenikhalten närmat sig riktvärdet 

på 8 µg/l och 0,6 kg/år. Arsenik kommer främst från IFA-deponin på Löt och är uteslutande i löst form. I 

dagsläget finns ingen reningsmetod på anläggningen som effektivt avskiljer arsenik. Fortsätter As-halten 

att öka kommer inte nuvarande haltriktvärde att kunna innehållas med nuvarande reningsteknik.  
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Kromhalten (Cr) har under flera år legat nära haltriktvärdet och årsutsläppen har vissa år varit större än 

mängdriktvärdet. Krom-utlakningen från IFA-deponin har ökat. Eftersom krom har en låg affinitet bildar 

metallen varken komplex eller ”fastnar” på partiklar vilket försvårar effektiv rening genom 

sedimentation eller filtrering.  Nuvarande haltriktvärde för krom kan bli svårt att klara med nuvarande 

reningsteknik om krom-utlakningen fortsätter att öka från IFA-deponin. 

Neutralt pH medför att övriga metaller (bly, koppar, zink och kadmium) i huvudsak förekommer i 

bunden form och därmed i låga halter i utsläppspunkten eftersom reningsanläggningen effektivt 

avskiljer suspenderande ämnen från vattenfasen och haltriktvärden för bly koppar, zink och kadmium 

klaras med nuvarande reningsteknik. Kvicksilverhalten är mycket låg och haltriktvärdet har därmed 

klarats under prövotiden.  

BOD7-utsläppen begränsas till följd av att det är syretärande i recipienten vid nedbrytning. 

Haltriktvärdet för BOD7 överskreds vid enstaka provtagningstillfällen 2013. Halterna BOD7 har varit låga 

relativt haltriktvärdet under 2011, 2012 och 2014. Vidtagna kvävereningsåtgärder medför förbättrade 

möjligheter att reducera BOD7, som dessutom är en brist i kvävereningen. Befintligt haltriktvärde för 

BOD7 bedöms vara tekniskt möjligt att uppnå.  

Årsmängden TOC som släpptes ut 2012 överskred villkorsmängden, sannolikt till följd av erosion från 

översilningsområdet som avverkades 2011. Utsläppen av TOC har därefter återgått till lägre nivåer, inom 

riktvärdet. TOC-halterna har hela tiden varit lägre än haltriktvärdet. TOC består av olika typer av 

organiska föreningar. På Löt utgörs TOC troligen huvudsakligen av humusämnen. Vatteninnehållet av 

organiska föroreningar såsom oljekolväten alltid har varit låga inom Löt. Vid analys av PRIO-ämnen 

kunde dessa inte detekteras i halter över gränsvärden enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/39/EU vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område. Då SÖRAB inte kunnat påvisa 

något samband mellan TOC-innehåll och miljöfarlighet förselås att riktvärdet för TOC utgår. 

Halt- och mängdriktvärdet för suspenderande ämnen överskreds 2011 sannolikt till följd av erosion från 

skogsavverkning i översilningsområdet. Utsläppen suspenderande ämnen har därefter varit lägre än 

riktvärdet. Suspenderande ämnen är i sig inte toxiskt eller på annat sätt farligt för recipienterna 

(eftersom det inte är så höga halter att det ger upphov till grumling). Små lerpartiklar kan fungera som 

bärare för föroreningar såsom metaller eller organiska miljögifter. Det finns dock ingen korrelation 

mellan suspenderande ämnen och organiska föroreningar vad gäller Löts behandlade process- och 

lakvatten. Vattenprover från utsläppspunkten syrauppsluts vilket innebär att totalhalten metaller 

analyseras oberoende av halten suspenderade ämnen. För metaller finns vedertagna 

bedömningsgrunder för miljökvalitet och eftersom dessa regleras i separata haltvillkor finns inget behov 

av att reglera halten suspenderande ämnen. Därför föreslås att riktvärdet för suspenderade ämnen 

utgår.  
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pH i det behandlade lak- och processvattnet (L3) är nära neutralt i samtliga vattenströmmar och 

varierar mellan 7 och 813, vilket är bra eftersom det motsvarar optimum för de flesta vattenlevande 

organismer och dessutom minskar risk för mobilisering av metaller. 

Kloridhalten som tidigare ökade i lakvattnet till följd av slagghantering och hantering av flygaska, har nu 

sjunkit från tidigare 860 mg/l till 250 mg/l i utsläppspunkten till följd av att askhanteringen har upphört 

och askcellsdeponin har sluttäckts. En tiopotens högre kloridhalter är inte ovanligt vid deponier som 

omhändertar rökgasreningsrester. Tidigare ekotoxikologiska undersökningar av kloriders inverkan på 

sötvattenorganismer, som SÖRAB lät utföra, visade att den kloridhalt där den känsliga grönalgen inte 

alls påverkas (den s k nolleffektsnivån) uppgår till 900 mg/l.  Under 2015 kommer SÖRAB att ta emot 

aska för behandling och lagring inför sluttäckning av deponin. Hanteringens påverkan på klorider i det 

samlade utsläppet bör därför fortsätta att analyseras. SÖRAB bedömer att riktvärdet för klorider i 

utsläppspunkten kan halveras. 

Behandlat process- och lakvatten har karakteriserats med avseende på toxicitet för vattenlevande 

organismer (alg).  Toxicitet mot de testade organismerna var mycket låg, eller obefintlig. Analysresultat 

från karakteriseringen sammanfattas i bilaga D. 

Flödet i utsläppspunkten har under prövotiden mätts med automatisk flödemätare och varierat mellan 

ca 100 000 och 154 000 m3/år. Vid fullt utbyggd anläggning och med hänsyn tagen till extremnederbörd 

och klimatförändringar förväntas maxflödet ut från anläggningen uppgå till 185 000 m3/år (se avsnitt 

2.2) 

2.1.7 Sammanfattning av lakvattnets karaktär 

Sammantaget innebär detta att vattenströmmarnas karaktär skiljer sig åt och att de därför bör 

separeras för att optimera behandlingen av respektive delström.  

I tabellen nedan sammanfattas karaktären för de olika delströmmarna såsom de beskrivits i avsnitten 

ovan. Dessutom redovisas hur stor del av flödet som utgörs av den aktuella delströmmen. Fördelning av 

föroreningsbelastning från respektive delström framgår av bilaga D. 

                                                           

13
 Fältmätning vid månadsvis provtagning 2012 - 2014 
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Tabell 3: Sammanställning över delvattenströmmarnas karaktär 

Nuvarande Källa Karaktäriserar huvudsakligen av

ungefärligt 

flöde (m3/år)

IFA-deponin

Ammonium, BOD7, TOC samt lösta metaller (främst As 

och Cr) 41 000

Specialcellsområdet

Halter av näringsämnen och metaller som underskrider 

riktvärdena i utsläppspunkten 8 000

IFA-verksamhet Susp samt partikelbundna metaller (främst Pb, Cu, Zn)

FA-verksamheten

BOD7, susp samt partikelbundna metaller (främst Pb, Cu, 

Zn)

Samlat vatten från IFA och FA Susp samt låga halter av partikelbundna metaller 37 000

Släckvatten Beror på var det brinner. Förhöjda halter av de flesta 

Tillkommande

Nya IFA-deponin Troligtvis främst metaller

Nya FA-deponin Troligtvis främst metaller

Processvatten IFA-verksamhet Troligtvis partikelbundna metaller,susp och BOD7

Lakvatten

Lakvatten

Processvatten

 

 

I bilaga H beräknas mängden vatten som bildas på de olika verksamhetsytorna och deponierna under ett 

normalår. Enligt avrinningsmodellen kommer cirka 10 % av det totala flödet som bidrar med ett 

påverkat vatten från specialcellsområdet, ca 48 % från IFA-deponin samt resterande 42 % av vattnet 

kommer från verksamhetytor som i dagsläget leds till L1-dammen (tabell 4).  

Tabell 4. Modellerat flöde från specialcellsområdet, verksamhetytor samt från IFA-deponin 

 
karaktär 

% av totalt 
flöde i L3 

% av 
förorenat 

vatten 

Volym (m3) 
vatten från yta 

normalår 

Specialcellsområde + lagerplats 10 näringsfattig/oorganisk 7,2 10,1 8710 

verksamhetsytor till L1 näringsfattig/oorganisk 30,3 42,4 36 776 

från IFA-deponin näringsrik 34 47,6 41 138 

totalt  71,5 100 86624 

 

För att ta reda på källfördelning av föroreningarna i utsläppspunkten har medelhalterna för respektive 

delström viktats mot flödet (tabell 5). Både halterna och mängden vatten som kommer från 

specialcellsområdet är liten relativt mot de övriga delströmmarna vilket leder till att delströmmens 

påverkan på halterna i utsläppspunkten är ytterst begränsad. Det samlade processvattnet från 

verksamhetsytorna innehåller mer än hälften av den totala mängden suspenderade ämnen, järn, bly, 

koppar och zink i utsläppspunkten. Det näringsrika delflödet från IFA-deponin bidrar med den största 

andelen av fosfor, kväve, arsenik, krom, nickel och TOC, vilka till större andel förekommer i löst form. 
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Tabell 5. Modellerad källfördelning av föroreningar från de olika delflödena. Blåmarkerade celler visar varifrån det 
dominerande bidraget kommer. 

  
specialcellsområde 

+ lagerplats 10 
verksamhetsytor 

IFA + FA, L1 IFA-deponin 

Ämne  halt % i L3 halt % i L3 halt % i L3 

Suspenderade ämnen mg/l 15 8,4 30 72 7,3 20 

Klorid, Cl mg/l 542 13 262 26 536 61 

Ammoniumkväve, NH4-N mg/l 2,0 0,10 26 5 421 95 

Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr. mg/l 0,021 0,48 0,042 4 0,90 96 

Fosfor total, P mg/l 0,070 0,99 0,24 15 1,3 84 

Kväve total, N mg/l 4,8 0,20 38 7 465 93 

Järn, Fe mg/l 2,4 21,7 1,5 56 0,5 22 

Arsenik, As µg/l 1,3 0,59 9,3 18 38 82 

Bly, Pb µg/l 2,7 6,8 7,9 82 0,94 11 

Kadmium, Cd µg/l 0,27 30 0,06 28 0,079 42 

Koppar, Cu µg/l 10 18 8,6 63 2,4 20 

Krom, Cr µg/l 2 0,3 16 8 153 91 

Nickel, Ni µg/l 8,8 4,6 14 31 26 64 

Zink, Zn µg/l 33 8,9 53 60 24 31 

TOC mg/l 12 0,6 0,13 14 393 85 

2.2 Möjlighet att undvika bräddning och lämplig behandling av lakvattnet 

Det har inte inträffat några incidenter med okontrollerad bräddning från lakvattensystemet under 

prövotiden. Däremot har ofullständigt behandlat lakvatten släppts ut kontrollerat vintertid till följd av 

fulla magasin som orsakades av otillräcklig NH4-N-behandling. 

Utifrån detta tog SÖRAB under 2012 fram en plan för långsiktig hantering av lakvatten inom Löt. Planen 

syftade huvudsakligen till att behandla lakvattnet, utifrån lakvattnets karaktär i allmänhet och de höga 

ammoniumutsläppen i synnerhet. Planen utgick ifrån anläggningens tillgängliga resurser i form av 

befintliga dammar, deponigas (energikälla till uppvärmning) och substrat (löst fosfatfosfor och löst kol i 

våtmark) och syftade till att optimera och långsiktigt säkerställa kväve- och fosforreningen. 

2.2.1 Nuvarande behandlingsanläggning för lak- och processvatten 

På Löts avfallsanläggning finns ett antal dammar för magasinering, behandling och provtagning av 

uppsamlat vatten. Den ursprungliga reningsanläggningen och vattenbehandlingen redovisades i Figur 1. 

Under prövotiden har vattenströmmar letts om med syfte att samla vatten av liknande karaktär för att 

kunna optimera vattenbehandlingen.  I figuren nedan redovisas översiktligt den nuvarande 

uppdelningen av process- och lakvatten utifrån vattnet karaktär samt behandling av dessa. 

Det vatten som infiltrerats i IFA-deponin leds till dammarna L4 och L2E eller till testreningsanläggningen 

för kontinuerlig biologisk rening (KBR vilken omfattar damm L2A-L2D), beroende på om reningssteget är 

aktivt eller inte. Vintertid kan lagring av den näringsrika delströmmen ske i L4 och L2E. Processvatten 

leds till dam L1. 
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Det behandlade vattnet från L1 och vattnet från KBRen pumpas upp till våtmarken. Våtmarken töms 

främst under sommaren och hösten genom att det färdigbehandlade vattnet sprids på översilningsytan 

innan det samlas upp och passerar en flödesmätare och samlingsprovtagare i utsläppspunkten L3. 

I dagsläget leds vattnet från specialcellerna via L4 men bör i framtiden kopplas direkt till 

utsläppspunkten utifrån att vattnet är så pass rent att det uppfyller kraven på vatten i L3. 

 

Figur 3: Schematisk bild över uppdelningen av delströmmar inom verksamhetområdet utifrån vattnet karaktär 
samt förslag till framtida behandling av dessa. 
 

2.2.2 Möjlighet att undvika bräddning 

Vattenbalansberäkningar visar att lagrings/behandlingskapacitet i nuvarande KBR-anläggning (dvs damm 

L2 och L4) är tillräcklig för att helt undvika bräddning av ofullständigt behandlat lakvatten (med 

avseende på NH4-N och BOD). Systemet har t.o.m. överkapacitet vad gäller lagring av lakvatten från IFA-

deponin vintertid (se Bilaga H). Överkapaciteten kommer att bli större om KBR-anläggningen 

kompletteras med uppvärmning eftersom lakvattnet då kan behandlas under längre tid på året med 

följden att lagringsbehovet under den kalla årstiden minskar. Överkapaciteten kommer istället att 

behövas för utjämning av tillkommande process- och lakvattenströmmar som inte behöver genomgå 

kväverening. Vattenbalansberäkningar visar att skyfall (enligt Stockholm vattens definition) kommer att 

fylla damm L1, som idag nyttjas för utjämning av processvatten, snabbare än vad som kan pumpas 

vidare till våtmarken. Liknande scenarios kan inträffa vid omfattande brandbekämpning.   
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För att minska risken för bräddning av oorganiska vattenströmmar (processvatten samt lakvatten från 

specialcellsområdet och FA-deponin) avser SÖRAB således komplettera utjämning av oorganiska 

vattenströmmar. Det innebär att damm L4, som idag nyttjas för säsongslagring av lakvatten från IFA-

deponin, istället kommer användas för utjämning och lagring av processvatten och nya oorganiska 

vattenströmmar. Utförda beräkningar (se bilaga H) visar att komplettering med L4-dammen är 

tillräckligt för att utjämna samtliga framtida flöden under såväl normala förhållanden som i händelse av 

ett skyfall eller omfattande brandbekämpning. 

SÖRAB bedömer att befintlig kapacitet i form av dammar och våtmark är tillräcklig för att undvika 

breddning. 

2.2.3 Lämplig behandling av ammoniumkväve 

Vidtagna åtgärder: Under 2011 byggdes en extra utjämnings/lagringsdamm (L4) som dimensionerades 

för att klara vinterlagringen och därmed förhindra att vatten som inte hunnit behandlas med avseende 

på ammoniumkväve släpptes ut vintertid. Under 2013 gjordes en genomgång av tillgängliga 

kvävereningstekniker. Efter en utvärdering framstod KBR-tekniken som den mest kostnadseffektiva 

behandlingsmetoden för kvävereduktion varpå en sådan testanläggning byggdes under 2013/2014. 

Undersökta kvävereningstekniker och en detaljerad beskrivning av KBR finns redovisade i bilaga E. 

KBR-anläggningen innebär i korthet att befintlig behandlingsdamm L2 byggdes om med skiljeväggar för 

att skapa behandlingszoner för nitrifikation och denitrifikation. Behandlingszoner för nitrifikation har 

utrustats med mycket kraftiga luftare för att erhålla god syresättning och fullständig omblandning av 

bakterierna. Denitrifikationszoner luftas inte. Tillsats av substrat (kolkälla och fosforkälla) är nödvändigt 

och fullskaleförsök har genomförts under hösten 2014 för att optimera tillsatserna. 

Ytterligare intrimning är nödvändig innan substrattillsatserna kan automatiseras. Det gäller att finna en 

substratnivå som är optimal för fullständig nitrifikation/denitrifikation utan att överdosera eftersom 

detta kan riskera utflöde av BOD7 och Ptot till våtmarken. Under den varma årstiden reduceras dessa 

parametrar bra i våtmarken som dessutom i sig naturligt bidrar med såväl substrat som 

nitrifikation/denitrifikation. Vintertid förväntas dock ingen nedbrytning av NH4-N, BOD7 eller Ptot. En 

förstudie har genomförts för att utröna om deponigasens energiinnehåll är tillräcklig för att, med 

tillgängliga resurser inom avfallsanläggningen, värma upp lakvatten under den kalla årstiden för att på 

så vis förlänga behandlingssäsongen för kväve. Resultaten av förstudien visade att gasens energiinnehåll 

är tillräckligt (se bilaga E1). 

Uppvärmningsförsök med dieselaggregat i full skala har därefter i två omgångar utförts för att 

undersöka effektbehovet vid uppvärmning av lakvattnet höst och vår – dvs för att undersöka möjlighet 

att kunna förlänga kvävereningssäsongen under hösten och tidigarelägga driftstart under våren. 

Resultaten visar att effektbehovet uppgår till 500 kwh för att upprätthålla en gynnsam temperatur (> 10 

grader) för bakterierna, vilket motsvarar tillgänglig energi i deponigasen på anläggningen.  
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Sammanfattningsvis ser SÖRAB behov av att slutföra och optimera påbörjad installation av KBR-teknik 

och även fortsätta att utreda om KBR kan driftas vintertid med uppvärmning utan risk för ökade utsläpp 

av fosfor och BOD7 i utsläppspunkten. 

2.2.4 Lämplig behandling av oorganiska parametrar  

Processvatten från verksamhet med farligt avfall genomgår behandling innan det släpps ut i 

utjämningsdamm L1 tillsammans med processvatten från IFA-verksamheten (se Figur 2).  Det samlade 

processvattnet i damm L1 bidrar främst med partikelbundna föroreningar samt susp, fosfor och BOD7 

till våtmarken. Ett antal tekniker har testats i labskala för behandling av processvatten. Slutsatsen av 

denna genomgång är att processvattnet med fördel behandlas i ett kombinerat system med olje- och 

partikelavskiljning från delytor nära källan för föroreningen (oljeavskiljare, partikelfilter) och 

sedimentering – vilket redan sker vad gäller procesvatten från FA-verksamheten. Kompletterande 

behandling genom filtrering/adsorption (sand och/eller kolfilter) kan ge en säkerhet vid tillfällen då 

sedimentationen inte fungerar tillfredsställande – eller för behandling av släckvatten. Behandling av 

fosfor och BOD sker i våtmarken och översilningsytan och ytterligare behandlingsbehov anses inte 

föreligga. 

Lakvatten som har behandlat i KBR bidrar med relativt stor andel krom och arsenik till 

våtmarksanläggningen. SÖRAB har därför undersökt lämpliga behandlingstekniker för dessa parametrar. 

Resultaten från försöken redovisas i sin helhet i bilaga E7. Ca 50% av de aktuella metallerna kunde 

avskiljas med kemisk fällning och efterföljande membranfiltrering. Fällningen fick huvudsakligen gott 

resultat vid hög kemikalietillsats 

Ytterligare rening med avseende på partikelbundna föroreningar och släckvatten innebär merkostnader 

i investering i storleksordningen 5 Msek och behandling av lösta metaller (As och Cr) en merkostnad i 

investering på ca 10 Msek beroende. Teknikerna innebär relativt höga driftkostnader (ca 1 Msek/år) 

samt förbrukning av el och kemikalier och ger upphov till ett metallhaltigt slamavfall som behöver 

hanteras.  

Sammanfattningsvis avser SÖRAB slutföra påbörjad källsortering av vattenströmmar vilket innebär att 

lakvatten från specialcellsområde ska separeras från KBR och att damm L4 som idag är en del av 

lager/utjämningsdamm i KBR behöver kopplas om och bli en del av L1-systemet.  Därutöver behöver 

SÖRAB utvärdera nya lak- och processvattenströmmars karaktärer och behandlingsbehov jämte 

befintliga processvattens ytterligare behandlingsbehov. Det innebär att SÖRAB med nuvarande kunskap 

inte kan avgöra lämplig behandling av oorganiska vattenströmmar samt lösta metaller i lakvatten. 

2.2.5 Lämplig behandling av kloridhaltigt vatten 

I bilaga E redovisas även vilken av metoderna som fungerar för reduktion av klorid i vatten. Indunstning 

och membranteknik är metoder som är lämpliga för reduktion av vattnets innehåll av lösta salter, såsom 

klorider. Metoderna bedöms dock mindre lämpliga för rening av lakvattnet, främst för att det vid båda 
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teknikerna erhålls en stor andel koncentrat (rejektvatten/slam) som har låg TS-halt och är mycket 

svårbehandlat. 

Salthalterna (framförallt klorid) har reducerats genom andra åtgärder, bl a inkapsling av askdeponier 

och avslutad mottagning/stabilisering/deponering av flygaska vilka bedöms som mer kostnadseffektiva 

metoder. 

2.3 Metoder för att minska kloridutlakning från askor genom behandling av avfallet 
inför deponering 

SÖRAB bedriver för närvarande ingen askhantering inom Löt avfallsanläggning och cellerna där 

stabiliserad aska har deponerats är sluttäckta sedan augusti 2011. Askhanteringen upphörde främst pga. 

ekonomiska skäl. Till följd av detta har SÖRAB nu möjligheten att följa utvecklingen, eller snarare 

avklingningen av klorider i det samlade lakvattnet som ovan redovisats. För närvarande finns det inga 

marknadsskäl att återuppta hantering av kloridhaltig flygaska inom igångsättningstiden för tillståndet 

varmed utredningskravet har förfallit.  Under 2015 kommer troligtvis behandling av bottenaskor ske 

inom anläggningen med syfte att undersöka om dessa kan stabiliseras så att de kan användas i 

sluttäckningen av IFA-deponin. Detta innebär sammantaget att riktvärdet för klorid kan sänkas från 

dagens 1800 mg/l till 900 mg/l. 

2.4 Möjlighet att minska tillförsel av närsalter och farliga ämnen till omgivningen med 
drän- och dagvatten 

2.4.1 Dagvatten 

Dagvatten avleds från vägar, vågområde och naturmark inom området direkt till jordbruksdiket se bilaga 

C. Provtagningar i uppsamlande ytvattendiken genom (provpunkt Y13) och nedströms (provpunkterna 

Y5-Y7) verksamhetsområdet visar på en fluktuerande kvalitet där tillfälliga koncentrationsökningar av 

främst bly och ammoniumkväve ibland kan härledas till verksamheten andra gånger inte 

(provpunkternas placering illustreras översiktligt i Figur 4). Detta beror på att huvuddelen av 

ytvattenflödet kommer uppströms ifrån och därmed även påverkas av verksamheter såsom motorväg 

E18, en hästgård och jaktområde som ligger uppströms Löt avfallsanläggning och som SÖRAB saknar 

rådighet över.  
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Figur 4: Översikt över provtagningspunkter i yt/dagvattendiken. Y1-Y4 är uppströmspunkter som påverkas av 
hästgård, E18 och jaktområde. Y11-Y14 är belägna inom anläggningen. Y5 är det samlade yt- och dagvattnet innan 
påsläpp av behandlat lakvatten (L3). Y7 är det samlade flödet ut från SÖRAB:s fastighet. 

Under år 2012 till 2014 har ca 70 stickprovtagningar utförts i dikessystemen för yt- och dagvatten, 

uppströms respektive nedströms Löts avfallsanläggning. Reningsbehovet av yt- och dagvatten har bland 

annat bedömts utifrån en jämförelse med de föreslagna riktvärdena för dagvatten som tagits fram av 

Stockholms läns landstings Regionplane- och Trafikkontor. Vid jämförelsen har Nivå 1M (vilken gäller vid 

utsläpp direkt till en mindre recipient och är de striktaste halterna av RTK:s riktvärden) samt 3VU (vilken 

gäller vid utsläpp till sammanhängande dagvattensystem för verksamhetsutövare) använts. Jämförelsen 

redovisas i Tabell 5 och visar att föroreningsinnehållet ut från Löts avfallsanläggning understiger RTK:s 

riktvärden med undantag för totalkväve. 

 

 
Tot-P 

µg/l 

Tot-N 

mg/l 

Pb 

µg/l 

Cu 

µg/l 

Zn 

µg/l 

Cr 

µg/l 

Cd 

µg/l 

Ni 

µg/l 

Hg 

µg/l 

RTK 1M 160 2,0 8 18 75 10 0,4 15 0,03 

RTK 3VU 250 3,5 15 40 150 25 0,5 30 0,1 

Dagvatten 

Löt  
33 2,8 1 4 9 2 0,02 2 <0,1 

 

Tabell 4: Flödesviktade medelhalter från stickprovtagning i dike nedströms Löts avfallsanläggning (Y5) jämfört med 
RTK:s riktvärden, för direkt avledning mot en mindre recipient (Nivå 1M) samt riktvärde för utsläpp till 
sammanhängande dagvattensystem för verksamhetsutövare (3VU). 

2.4.2 Dränvatten 

IFA-Deponin är planerad att sluttäckas med start 2017. I gällande tillstånd regleras 

konstruktionsmaterialets kvalitet i villkor 8b på så sätt att massorna ska hålla en kvalitet motsvarande 

”mindre känslig markanvändning” utifrån ett hälsoperspektiv samt platsspecifika riktvärden utifrån 

Y2 

Y11 

Y1 

Y3 

IFA-Deponi 

Y4 

Y7 

Damm 

L2 

 Våtmark 

L3 

 

Y13 
L3 

Y12 

Y5 

Damm 

L1 

 

Y14 

Bergtäkt 

Damm 
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vattenrecipientens känslighet. Tillsynsmyndigheten har delegerats möjlighetet att meddela villkor för 

användning av restprodukter för konstruktionsändamål. SÖRAB tagit fram en konceptuell modell som 

syftar till framtagande av förslag till platsspecifika riktvärden för lakbara ämnen från 

konstruktionsmaterial ovan/utanför deponin, för vissa typer av lätt förorenade massor.  SÖRAB avser att 

så långt det är miljömässigt möjligt återanvända massor som konstruktionsmaterial när IFA-deponin 

sluttäcks och eventuellt i andra konstruktioner såsom vägar inom anläggningen. Det innebär att det 

kommer att uppstå ett dränvatten när nederbörd rinner genom massorna. Den konceptuella modellen 

kommer att utvisa vilka material som kan användas utan risk för recipientens skyddsnivå. Kortfattat 

innebär detta att den totala belastningen från drän- och dagvatten samt lakvattenutsläpp beräknas och 

jämförs med bedömningsgrunder för god vattenkvalitet (se avsnitt 2.5 samt bilaga F2). 

2.4.3 Möjliga åtgärder för att minska tillförsel av närsalter och farliga ämnen till närområdet  

Med beaktande av att dag-/ytvattnet är relativt rent jämfört med lak- och processvatten och inte endast 

påverkas av SÖRAB:s verksamhet är det inte lämpligt att avleda det till reningsanläggningarna inom Löt. 

Det finns en däckstvätt inom området och samtliga fordon som passerar behandlingsytor för farligt 

avfall ska enligt villkor tvätta däcken, vilket minskar spridning av föroreningar från behandlingsytor till 

vägar och dagvatten. En konstruerad ”partikelfälla” i dikena skulle kunna minska tillförseln av eventuella 

föroreningar (partikelbundna metaller) till det samlade recipientdiket. SÖRAB har därför påbörjat en 

förstudie gällande framtida dag- och ytvattenhantering i området. Förstudien syftar främst till att 

användas som underlag vid projektering av sluttäckning av IFA-deponin som kräver omdragning av 

ytvattendiken på respektive sida om deponin. I samband med omdragning kan det vara aktuellt att 

konstruera dikena så att de får en renande funktion. 

SÖRAB har även låtit utreda möjlighet att rena det samlade dag/ytvattnet som passerar anläggningen 

genom att anlägga en ny våtmark nedströms utsläppspunkten, dvs. mellan L3 och Y7 (se bilaga G2). 

Våtmarken skulle reducera tillfälliga koncentrationsökningar av närsalter och partikelbundna 

föroreningar i yt- och dagvatten och det utsläppta lak- och processvattnet.  Utredningen visar att det 

finns goda möjligheter att anlägga våtmarken på föreslagen plats som idag utgörs av obrukad åkermark, 

utan skyddsvärda naturvärden, i SÖRAB:s ägo. Våtmarken skulle teoretsikt minska fosforhalten i vattnet 

med så mycket som 25 kg/år och skulle därmed fungera som en bra buffert mot eventuella tillfälliga 

läckage av fosforsubstrat från KBR och befintlig våtmark, främst sommartid. Kvävereduktionen i 

våtmarken skulle kunna uppgå till 100 kg per år.  Våtmarken skulle även kunna dämpa de tillfälliga 

koncentrationsökningar av partikelbundna metaller såsom bly och NH4-N som tidvis har analyserats i Y5.  

Sammantaget finns det goda möjligheter att minska tillförsel av närsalter och farliga ämnen till 

närområdet via det dag- och dränvatten som uppstår på anläggningen genom partikelfällor och 

dagvattendiken eller våtmarkslösning i jordbruksdiket nedströms utsläppspunkten Rätt utformad skulle 

våtmarken även medföra ett mervärde för naturen och lokalt höja den biologiska mångfalden i området. 

Nya diken med renande funktion skulle i detta fall medföra en rening för partikelbundna metaller. 
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Tillförsel av närsalter och farliga ämnen till närområdet bedöms bäst ske genom en våtmarkslösning 

nedströms anläggningsytorna och utsläppspunkten.  Lösningen skulle reducera närsalter från såväl yt-

/dagvatten samt utsläppspunkten. Innan beslut om genomförande behöver de geologiska och 

hydrogeologiska förutsättningarna utredas. 

2.5 Lämplig utsläppspunkt 

2.5.1 Recipienter 

Från avfallsanlaggningen släpps det renade lak- och processvattnet ut via utsläppspunkten L3 i ett 

jordbruksdike som efter 4 km mynnar i sjön Jälnan. I Jälnan står lakvattenutsläppet för < 2% av totala 

flödet och 83% av vattnet till Jälnan kommer från andra flöden än det som går i jordbruksdiket. 

Jälnans vatten rinner vidare genom ett ca 1 km långt dike till Rösjön som är reglerad med en damm. 

Jälnan och Rösjön är båda < 1 km2 och utgör därför inga vattenförekomster enligt Vattendirektivet.  

Från Rösjön fortsätter Vretaån, där Vattenmyndigheten vid Frihamra klassificerar vattenförekomstens 

kemiska och ekologiska status enligt Vattendirektivet, ner till sjön Lommaren och sedan ut i Norrtäljeån 

och Norrtäljeviken (Östersjön). Vatten från Jälnan späds ca 1,8 gånger innan det når VISS-punkten och 

vatten från L3 späds ca 100 gånger innan det når VISS-punkten. 

I figuren nedan redovisas en modell över vattenrecipienternas läge i förhållande till varandra. En mer 

omfattande beskrivning av recipienterna och deras status finns i den recipientrapport som bifogas 

prövotidsutredningen (Bilaga F1). I bilaga A ses recipienterna i förhållande till Löt avfallsanläggning. 

 

 

Figur 5: Principskiss över vattenströmmar och recipienter nedströms Löt avfallsanläggning.  

2.5.2 Bedömningsgrunder för vattenkvalitet 

Följande bedömningsgrunder har använts som underlag vid statusklassificering av recipienterna samt 

vid bedömning av utsläppens miljöpåverkan, dvs för bedömning av ”acceptabel belastning”. 

Sammanställning av kriterier och beräkningar redovisas i bilaga F2. 
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Jordbruksdiket 

Jordbruksdiket har inventerats i omgångar och har till följd av den begränsade förekomsten av högre 

stående organismer bedömts ha ett skyddsvärde utifrån att det kan användas som dricksvatten för 

högre stående djur. Vattenkvaliteten i jordbruksdiket jämförs därför med lämpliga dricksvattenkriterier 

vilket bedöms ge ett mycket gott skydd för eventuella djur som dricker ur diket eftersom 

dricksvattenkriterierna är satta utifrån lågrisknivåer vid daglig exponering under en hel livstid. 

Jälnan och Rösjön 

Ingen av sjöarna omfattas av Vattendirektivets definition på en vattenförekomst varvid 

miljökvalitetsnormer inte gäller i Jälnan och Rösjön. SÖRAB jämför sedan lång tid tillbaka sjöarnas status 

med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (NV rapport 4913) och den 

acceptabla belastningen räknas fram utifrån att vattenkvaliteten inte ska försämras, dvs att utökad 

verksamhet på Löt inte ska medföra en försämring i klassning av vattenkvaliteten. 

Vretaån, VISS-punkten  

Vattenmyndigheten klassificerar miljökvalitetsnormerna (MKN) i vattenförekomsten Norrtäljeån-

Vretaån - SE662183-164575. SÖRAB har i förslag till riktvärden i utsläppspunkten utgått från att VISS-

punkten skall klara följande: 

 MKN baserade på gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (HVMFS 2013:19) 

 förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen (NV rapport 5799) 

 rekommendationer angående klassgränser för särskilda förorenande ämnen (HaV, 2013-09-27). 

Norrtäljeviken  

Utifrån att MKN skall klaras i VISS-punkten kommer föreslagna utsläppsnivåer indirekt även tillse att 

MKN klaras i Norrtäljeviken eftersom spädningen där är mycket större än i VISS-punkten. Till skillnad 

från insjöarna kan konstateras att det i havet generellt är kväve som är begränsande för tillväxt vilket 

beaktats förslag till lämplig utsläppspunkt. 

2.5.3 Recipientbedömning 

SÖRAB har under 2012-2014 låtit genomföra utökad recipientprovtagning i sjöarna nedströms Löt i syfte 

att undersöka deras status och identifiera deras känslighet för föroreningsbelastning och skyddsnivå. 

Recipientbedömning är sammanfattad i bilaga F och finns i sin helhet i bilaga F1.   

Analysresultat från provtagningarna har jämförts med tidigare undersökningar utförda av SÖRAB och 

inom den regionala miljöövervakningen samt ovan angivna bedömningsgrunder för miljö- och 

dricksvattenkvalitet. 

Jordbruksdiket 

Vid provtagning av vatten i Y7 kan konstateras att det i dagsläget uppfyller sammanställda 
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dricksvattenormer. Tidigare överskreds dricksvattennormen map ammonium men efter drifttagningen 

av KBR-anläggningen bedöms detta inte längre vara ett problem. 

Jälnan och Rösjön 

Jälnan och Rösjön är båda fosforbegränsade vilket innebär att fosforutsläpp kan förorsaka övergödning. 

Båda sjöarna är påverkade av fosforbelastning och ser ut som många vattendrag och sjöar i 

jordbrukspåverkade områden – Jälnan är igenväxt och mycket grund, på gränsen till en våtmark, till följd 

av tidigare intensiva jordbruksverksamhet uppströms sjön. Rösjöns innehåller mycket fosfor och 

tenderar att läcka fosfor till vattnet vissa tider på året.  

Halter av fosfor och av de särskilt förorenande ämnena arsenik, koppar, krom och zink vid Jälnans tillopp 

2013 tyder på god ekologisk status. Totalhalterna av bly kadmium och nickel tyder på god kemisk status. 

Mätning av ammoniumkvävehalter under 2014 i Jälnans tillopp tyder på att den ekologiska statusen kan 

klassas som god beträffande detta ämne. 

Totalfosforhalten i Jälnan är inte högre nu än 1995 innan avfallsanlaggningen togs i bruk och vid 

jämförelse med MKN är miljökvalitetsnormen måttlig ekologisk status med avseende på fosfor. Jälnan är 

dock för liten för att ha en miljökvalitetsnorm. Sjöns utveckling beror inte bara på näringsbelastningen 

utan även på vattennivån som delvis påverkas av dammen vid Rösjön.  Eftersom sjön är så pass grund 

och igenväxt är det möjligt att den fungerar som en renande våtmark. Metallhalterna klassas enligt NV:s 

bedömningsgrunder som god. Skulle metallhalterna istället jämföras med MKN uppnår Jälnan och 

Rösjön god ekologisk och kemisk status. 

Vretaån – VISS-punkten 

Miljökvalitetsnormen för Vretaån är god status 2015. Inom den regionala miljöövervakningen tas 

proverna i nedre delen av Vretaån vid Frihamra. I slutet av 2013 bedömdes Vretaån ha måttlig ekologisk 

status av Länsstyrelsen (arbetsmaterial). Utifrån prov på kiselalger så är den ekologiska statusen god 

men de hydromorfologiska faktorerna för konnektivitet (andel vandringsbenägna fiskarter) och för 

omgivande marker är otillfredsställande eller dåliga varför den samlade bedömningen blev måttlig 

ekologisk status.  Att Vretaån enligt den senaste klassningen inte uppnår god ekologisk status beror 

således inte på fosforhalten. Kemisk status i Vretaån är klassad som god, exklusive kvicksilver. 

Norrtäljeviken 

I Norrtäljeviken är den ekologisk statusen måttlig med avseende på kväve, otillfredsställande med 

avseende på fosfor och den kemiska statusen ”ej god”. Att den kemiska statusen ej är god beror på att 

man påträffat höga halter av tributyltenn, TBT, i sedimenten. TBT kommer från båtbottenfärger och 

finns ofta i sedimenten i hamnområden. Trots att Norrtäljeviken är en djup och avgränsad vik så 

påverkas vattenkvalitén där mest av inflöden från omgivande havsbassänger.  

2.5.4 Kostnader för ledningsdragning till ev annan utsläppspunkt 

I det fall utsläpp inte kan ske i L3 krävs ledningar till annan utsläppspunkt. Kostnader för 

ledningsdragning har undersökta för Jälnan, Rösjön och Östersjön vid Norrtälje eller Bergshamra. 
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Utredda ledningsstråk finns redovisade i figur och tabell nedan. Underlaget för kostnadsbedömningen 

finns sammanställt i bilaga F. 

 

Figur 6: Utredning ledningsstråk för överledning av utsläppsvattnet till annan recipient än jordbruksdiket. Blå linjer 
markerar möjliga sträckor för ledningsdragning mellan Löt och alternativa recipienter i form av Jälnan, Rösjön, 
Norrtäljeviken och Bergshamra 

Tabell 5: Sammanställning över investeringskostnader för ledningsdragning 

Sträckor Kostnad Kommentar

Löt-Jälnan 4,5 km 22 500 000 kr

Löt-Rösjön 8 km 40 000 000 kr

Löt-Norrtäljeviken 40 km 200 000 000 kr samma längd oavsett om den följer E 18 eller längs sjöarna

Löt-Bergshamra-Norrfjärden 34 km 170 000 000 kr

Avstånd

 
 

Kostnaden för ledningsdragning till annan recipient uppgår till mellan 22,5 – 200 Msek beroende på 

avstånd. Kostnaderna i tabellen ovan omfattar projektering, byggledning markarbeten (sprängning, 

schakt) material (ledningar, återfyllnadsmaterial), pumpstationer, besiktning.  Kostnaderna ovan 

Rösjön 

 

Jälnan 

Löt 
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omfattar inte årliga driftskostnader såsom el, pumpar, ventiler, driftspersonal. Kostnad ca 10 kr/m3 och 

år vilket motsvarar ca 1,5 miljoner/år. 

2.5.5 Acceptabel belastning 

SÖRAB har satt upp en konceptuell modell för beräkning av hur utsläppen från Löt i påverkar ovan 

angivna bedömningsgrunder, dvs  att belastningen från Löt är acceptabel och inte medför några 

överskridanden av bedömningsgrunderna i respektive recipient från jordbruksdiket ner till VISS-punkten 

i Vretaån. Modellen utgår från flödesdata, utspädningsfaktorer, sammanställda riktvärden och 

bakgrundshalter. Beräkningarna tar inte höjd för att fastläggning, mineralisering och nedbrytning sker 

mellan utsläppspunkten och nedströms liggande recipienter vilket innebär att det är ett konservativt 

antagande och alltså utgör en extra säkerhetsfaktor. Den konceptuella modellen och beräkningarna 

redovisas i bilaga F2. Beräkningarna baseras på att utsläppet sker i den befintliga utsläppspunkten L3. 

Resultaten från modellberäkningen visar att utsläppsnivåerna räknade som nuvarande riktvärdeshalter 

för utsläpp samt en höjning av As och Cr-halterna till 12 respektive 30 µg/l inte medför några 

överskridna bedömningsgrunder för miljö- och dricksvattenkvalitet i de studerade recipienterna. Vidare 

finns det utrymme för andra utsläppskällor att påverka recipienterna utan risk för överskridna MKN. 

Utsläppsnivåerna tar höjd för att vissa av ämnena kan förekomma i naturliga bakgrundshalter i vattnet 

samt att sluttäckningsmassor kan komma att bidra med en viss utlakning av framförallt metaller. 

2.5.6 Förslag till utsläppspunkt 

Utifrån bedömning av recipienterna nedströms Löt samt tekniska och ekonomiska aspekter kan 

konstateras följande om den nuvarande utsläppspunkten. 

Med nuvarande utsläppspunkt kan polering av vattnet och ytterligare upptag av näringsämnen ske i 

diket (och ev. även i en anlagd våtmark). Mätningar och beräkningar visar att närmsta recipient, Jälnan, 

inte försämrats på grund av verksamheten inom Löt med nuvarande utsläppspunkt. MKN i 

vattenförekomsten kommer inte att överskridas. Lösningen innebär en robust och ekonomiskt försvarbar 

lösning som inte kräver ledningar, pumpstationer m.m. varför nuvarande utsläppspunkt lämpligen 

kvarstår. 

2.6 Samrådssammanträden minst 2 ggr/år 

SÖRAB har genomfört två samråd per år. En sammanfattning från samrådsperioden och protokoll från 

genomförda möten finns i bilaga I. 
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2.7 Summering av prövotidsutredningen 

2.7.1 Lakvattnets karaktär 

SÖRAB avser avsluta frågan om utredning av lakvattnets karaktär. SÖRAB kommer slutföra arbetet med 

att sortera vattenströmmarna vilket innebär att lakvattnet från specialcellsområdet skall dras direkt till 

utsläppspunkten. Sammantaget görs bedömningen att det är tillräckligt som skydd för recipienten att 

reglera utsläpp av ammoniumkväve (NH4-N) och att det därmed inte är motiverat att reglera utsläpp av 

Ntot. Nuvarande riktvärde för NH4-N, 10 mg/l, i utsläppspunkten är tekniskt möjligt att innehålla och 

kan därmed kvarstå och villkor. SÖRAB bedömer att ett riktvärde för Ptot om 0,4 µg/l skulle vara teknist 

möjligt att klara i utsläppspunkten. 

Fortsätter arsenikhalten att öka kommer inte nuvarande haltriktvärde att kunna innehållas med 

nuvarande reningsteknik. Det samma gäller för krom om utlakningen fortsätter att öka från IFA-deponin. 

Utifrån detta och utifrån bedömning av recipienterna föreslås ett justerat riktvärde för arsenik och 

krom. 

Haltriktvärden för kvicksilver, koppar, zink och kadmium klaras och befintligt haltriktvärde för BOD7 

bedöms vara tekniskt möjligt att uppnå. 

Då SÖRAB inte kunnat påvisa något samband mellan TOC-innehåll och miljöfarlighet förselås att 

riktvärdet för TOC utgår.  

Suspenderande ämnen är i sig inte toxiskt eller på annat sätt farligt för recipienterna. Det finns heller 

ingen korrelation mellan suspenderande ämnen och organiska föroreningar vad gäller Löts behandlade 

process- och lakvatten. För metaller finns vedertagna bedömningsgrunder för miljökvalitet och eftersom 

dessa regleras i separata haltvillkor finns inget behov av att reglera halten suspenderande ämnen. 

Därför föreslås att riktvärdet för suspenderade ämnen utgår. 

SÖRAB bedömer att riktvärdet för klorider i utsläppspunkten kan halveras.  

2.7.2 Lämpliga metoder för behandling och möjlighet att undvika breddning 

SÖRAB har tack vare vidtagna åtgärder i form av KBR-teknik kommit till rätta med tidigare problem med 

höga ammoniumkväve-utsläpp vintertid. Utsläppen är nu mycket låga jämfört med tidigare och medför 

inga överskridanden av bedömningsgrunder för god ytvattenkvalitet. Prövotiden avseende utredning av 

lämplig behandlingsmetod för näringsrikt vatten avslutas därmed. Därutöver ser SÖRAB behov av att 

slutföra och optimera påbörjad installation av KBR-teknik och även fortsätta att utreda om KBR:en kan 

driftas vintertid med uppvärmning utan risk för ökade utsläpp av fosfor och BOD7 i utsläppspunkten. 

SÖRAB avser att slutföra påbörjad källsortering av vattenströmmar vilket innebär att lakvatten från 

specialcellsområde ska separeras från KBR och att damm L4 som idag är en del av lager-

/utjämningsdamm i KBR behöver kopplas om och bli en del av L1-systemet.  
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Vad gäller vattenströmmar av oorganisk karaktär kommer det att uppstå nya strömmar under 

2015/2016 och dessa behöver karakteriseras innan slutligt val av behandlingsteknik. Utförda 

behandlingstester med oorganiska vatten visar att det finns tillgängliga tekniker som reducerar såväl 

partikelbundna föroreningar som lösta metaller. Nuvarande riktvärden samt förslagen till reviderade 

riktvärden innebär att vattenkvaliten i recipienterna nedströms Löt kommer kunna uppfylla uppställda 

kriterier. Utifrån dagens situation bedöms föreslagna riktvärdena kunna innehållas varför det i dagsläget 

inte föreligger något ytterligare behov av rening av oorganiska vatten. 

SÖRAB fortsätter utreda eventuella tillkommande behov av behandling av nuvarande processvatten 

samt nya process- och lakvattenströmmar. 

Gällande breddning kan frågan avslutas utifrån att behandling och lagringskapaciteten inom Löt är 

tillräcklig. Vartefter att anläggningen förses med nya behandlingsytor och deponibottnar kommer 

dammkapaciteten att byggas ut i en takt som säkerställer möjligheten att undvika breddning. 

2.7.3 Möjligheten att minska kloridutlösning 

Salthalterna (framförallt klorid) har reducerats genom inkapsling av askdeponier och avslutad 

mottagning/stabilisering/deponering av flygaska vilka bedöms som kostnadseffektiva metoder. 

2.7.4 Möjliga åtgärder för att minska tillförsel av närsalter och farliga ämnen till närområdet 

Tillförsel av närsalter och farliga ämnen till närområdet bedöms bäst ske genom en våtmarkslösning 

nedströms anläggningsytorna och utsläppspunkten.  Lösningen skulle reducera närsalter från såväl yt-

/dagvatten samt utsläppspunkten. Innan beslut om genomförande behöver de geologiska och 

hydrogeologiska förutsättningarna utredas. 

2.7.5 Lämplig utsläppspunkt 

Frågan avslutas och nuvarande utsläppspunkt föreslås kvarstå. 

2.7.6 Deponering av kloridhaltiga askor 

Avslutar frågan gällande deponering av kloridhaltiga flygaskor. 

2.7.7 Förslag till nya riktvärden. 

SÖRAB föreslår riktvärden enligt tabellen nedan som riktvärden inför en ny prövotid. 
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Tabell 6: Halterna av föroreningar i det behandlade lak- och processvattnet i L3 får som årsmedelvärden uppgå till 
högst följande  

Parameter µg/l 

(om ej annat anges) 

BOD7 15 mg/l 

As 12 

Pb 5 

Cd 0,4 

Cu 15 

Cr 30 

Hg 0,1 

Ni 50 

Zn 80 

NH4-N 10 mg/l 

Cl 900 mg/l 

Ptot 0,4 mg/l 

 

2.8 Prövotidsvillkor 

Prövningsvillkor P1 – Avslutas utifrån att det är genomfört. 
Prövningsvillkor P2 - Förslag till justering se nedan. Dessutom haltriktvärden istället för 
mängdriktvärden. 

Prövningsvillkor P3 – Det finns normalt inget skäl att reglera vattenkvaliteten för anläggningsinterna 

flöden. Föreskriften P3 tillkom på grund av att bolaget vid tillståndsprövningen inte hade underlag för 

att föreslå ett riktvärde som kunde gälla i utsläppspunkten. Bolaget har numera ett underlag som visar 

att förekomsten av petroleumföroreningar i vattnet i såväl damm L17 som L1 är så begränsad att det 

inte finns skäl att villkorsreglera detta utsläpp. 
Prövningsvillkor P4 – Utgår men SÖRAB önskar tillstånd att använda glykol samt ev andra organiska 
avfall från vår egen verksamhet. 
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