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Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religöst
obunden förening, grundad 1969, med både enskilda
personer och nackaföreningar som medlemmar.
Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-,
trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är
remissorgan i kommunala planfrågor.
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Remissvar angående samråd för tillståndsansökan för ny
Kretsloppscentral Kil, Nacka och Värmdö kommuner
Nacka Miljövårdsråd vill lämna följande synpunkter på tillståndsansökan för ny
Kretsloppscentral Kil, Nacka och Värmdö kommuner.
Nacka Miljövårdsråd är positivt till att en kretsloppscentral uppförs, då behovet för en ny
sådan redan finns och dessutom kommer att öka på grund av Nackas och Värmdös planer
på kraftigt ökat nybyggnation av bostäder och verksamheter, samt då två näraliggande
återvinningscentraler är under avveckling.
Nacka Miljövårdsråd tycker, att lokaliseringen är lämplig genom att kretstloppscentralen
kommer att ingå i det planerade "verksamhetsområdet" i Kil med arbetsplatser, bussdepå,
infartsparkering m.m. invid de hårt trafikerade vägarna samt relativt långt från befintlig
och förhoppningsvis även planerad bostadsbebyggelse. Naturmarken, som skall tas i
anspråk bedöms ju av Länsstyrelsen och Naturvårdverket inte vara "av särskilt högt värde",
vilket vi kan instämma i.
Att hela verksamhetsområdet planeras i samarbete med Nacka och Värmdö kommuner
tycker vi också är positivt samt att en hög miljömässig ambitionsnivå eftersträvas.
Vi är positiva till den nya inriktningen av verksamheten, med utökade återbruksfunktioner.
Kaféverksamhet kan göra att återbruksverksamheten blir attraktivare, och vi ser
möjligheter för flera verksamheter med liknande funktioner. Vi tycker därför, att ytor för
sådana skall reserveras redan nu för en ev. flexibel vidareförädling av återtaget materiel.
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Utan att vara särskilt sakkunniga i frågan tycker vi att den planerade verksamheten och de
planerade avfallsslag enl. kap.7 i samrådsunderlaget förefaller rimliga.
Vi förutsätter att uppsamling av dagvatten, utsläpp av spillvatten samt utsläpp till luft
kommer att ske inom ramen för aktuella miljökvalitetsnormer, samt att buller- och
ljudnivåer kommer att underskrida Naturvårdsverkets riktlinjer.
Den planerade mini-ÅVC i Älta bör genomföras. Då Älta mini-ÅVC får begränsade
mottagningsmöjligheter samt öppettider, bör man även säkerställa, att boende i Älta även
fortsättningsvis ska kunna lämna avfall på ÅVC i Vantör i Stockholms Stad, alternativt
sluta avtal med Tyresö Kommun, att boende i Älta skall kunna nyttja Tyresös ÅVC i
Petterboda.
Nacka Miljövårdsråd anser, att bygget av Boo ÅVC omgående bör stoppas.
Det är helt fel ur både finansiell och miljömässig synpunkt, att bygga en ny tillfällig ÅVC i
Boo som om några år ska ersättas av KLC i Kil. Pengarna och resurserna bör i stället
användas på att snabba på bygget av KLC i Kil. Vi hänvisar f.ö. till vårt remissyttrande
gällande bygglovet för Boo ÅVC. http://www.nackamiljo.se/atervinningboo.pdf
Vi anser också, att man bör utreda en ny mini-ÅVC placerad centralt på Sicklaön.
I Stockholm tämligen centralt (Vanadisberget) har man återvinning i bergrum. Sådana finns
i Nacka, t.ex. norr om Nacka station. Vi tycker, att man bör undersöka möjligheterna till
sådana lösningar för återvinning.

För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på Nacka Miljövårdsråds hemsida under adress:
http://www.nackamiljo.se/kretsloppscentralkil.pdf
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