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1

Bakgrund
Nacka Vatten och Avfall AB tillsammans med Värmdö kommun har för avsikt att söka
tillstånd för en ny Kretsloppscentral (KLC) belägen på fastigheten Västra Ekedal 1:10 i
Värmdö.
Kretsloppscentralen kommer vara avsedd för att ta emot icke-farligt avfall samt farligt
avfall från invånare i både Nacka kommun och Värmdö kommun och ligga geografisk
lämpligt i närheten till kommungränsen. Kretsloppscentralen är en återvinningscentral
(ÅVC) med ett utökat återbrukstänk som genomsyrar anläggningen. Det kommer att
finnas försäljning av återbruksprodukter samt en caféverksamhet på platsen.
Behovet av en ny KLC är mycket stort. Båda kommunerna kommer att avveckla en ÅVC i
respektive kommun i närtid. Samtidigt står kommunerna inför en planerad utökning av
bostäder.

OBS! VA- och avfallsverksamheten på Nacka kommun bolagiserades den 1 september
2016. Nya bolaget heter Nacka vatten och avfall AB och är sökande part.
Samrådsprocessen påbörjades innan bolaget bildades, därför kan "Nacka kommun eller
Nacka Vatten AB" stå som sökande i bilagorna till samrådsredogörelse. Det är Nacka
vatten och avfall AB som avses med denna benämning.
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Samråd med myndigheter
Ett samrådsmöte hölls 2016-09-15 med Länsstyrelsen Stockholm, Storstockholms
Brandförsvar samt bygg- och miljöavdelningen på Värmdö kommun. Ett samrådsunderlag
hade tagits fram inför mötet och skickades ut i förväg till deltagarna, se bilaga 1.
Vid mötet fördes anteckningar som bifogas som bilaga 2.

3

Samråd med fastighetsägare runt anläggningen, organisationer och
övriga myndigheter
En kungörelseannons infördes i Nacka Värmdö posten tisdagen den 11 oktober 2016, se
bilaga 3 och omfattade information om var samrådsunderlaget återfanns digitalt och i
utskriven version samt att en utskriven version kunde skickas till intressenter på
förfrågan. Under samrådstiden skickades samrådsunderlaget med post till tre
privatpersoner.
Samrådsunderlaget lades ut digitalt på Nacka Vatten och Avfalls respektive Värmdö
kommuns hemsida, se bilaga 4. Utskrivna versioner av samrådsunderlaget, bilaga 1,
fanns tillgängliga på Värmdö kommunhus, Dieselverkstadens bibliotek i Nacka, Orminge
bibliotek och Nacka Forum bibliotek.
Informationsbrev, se bilaga 5 skickades till cirka 160 stycken fastighetsägare och
rättighetsägare inom planområdet och runt om anläggningen. Utskicket gjordes till
fastighetsägare inom en radie på 1 000 meter från den planerade anläggningen.
Brevutskicket skedde den 2016-10-10.
Informationsbrevet samt samrådsunderlaget skickades även digitalt till:
 Miljöenheten, Nacka kommun
 Södertörns brandförsvarsförbund (Nacka kommun)
 Bygg- och miljöavdelningen, Värmdö kommun
 Storstockholms brandförsvar (Värmdö kommun)
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SMHI



Naturskyddsföreningen



SGU

Ursprungligen skulle remissperioden avslutas den 16 november men förlängdes till och
med den 9 december på grund av att Villaägareföreningen i Insjön inte fick utskicket
förrän den 9 november.

4

Framförda synpunkter
Totalt inkom tio yttranden.
Två yttranden har inkommit från närboende varav det ena yttrandet representerar 105
personer via namninsamling, se Bilaga 6. De framför synpunkter kopplade till:
- Buller från verksamheten på KLC:n
-

Trafik

-

Lokalisering och placeringen av KLC:n

Insjöns Villaförening framför synpunkter, se bilaga 7, enligt följande:
- Att konsekvenser ska beskrivas under etableringsfas och driftsfas
-

Vattenavrinning

-

Buller

-

Damning

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun framför synpunkter, se bilaga 8,
enligt följande:
- Lokalisering och placeringen av KLC:n
-

Trafik, buller och avgaser från personbilar och tyngre transporter

-

Buller från verksamheten på KLC:n

-

Beskriva vilka skyddsobjekt som finns, såsom bostäder, skolor, förskolor, cykeloch gångtrafik

-

Miljökvalitetsnormer ska inte överskridas

-

Framtagning av kontrollprogram för dagvatten och bullermätning

-

Hänsyn till de närmsta bostäderna som är närmare än 500 m

-

Damm

-

Brand, släckvatten, brandrök

-

Skyddsåtgärder vid hantering av farligt avfall
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-

Dagvattenutredning

Bygg- och miljöavdelningen på Värmdö kommun framför synpunkter, se bilaga 9, enligt
följande:
- Utgående dagvatten bör understiga Värmdö kommus dagvattenpolicy
- Skyddåtgärder för hantering av farligt avfall bör beskrivas
- En oljeavskiljare anses nödvändig
- Elektronikavfallet ska förvaras nederbördskyddat
Nacka miljövårdsråd framför i yttrande, se bilaga 10, att de är positiva till att en KLC
uppförs på den avsedda lokaliseringen och förutsätter att uppsamling av dagvatten samt
utsläpp kommer att ske inom ramen för aktuella miljökvalitetsnormer och att buller
underskrider Naturvårdsverkets riktlinjer.
Vattenfall Eldistribution AB, som har elledningar i närheten av området framför i yttrande
se bilaga 11, sina riktlinjer för arbete och anläggningar invid regionnätsledningar (över
55 kV).
Trafikverket, som är väghållare för väg 622 och 222 som berörs av den planerade
verksamheten, framför i yttrande, se bilaga 12 att en åtgärdvalstudie för
verksamhetsområdet har tagits fram och ska beaktas.
SMHIs yttrande berör framtida klimat, översvämningsrisker och meteorologi samt
luftmiljö och buller, se bilaga 13.
SGU har meddelat att de avstår från att delta i samrådet, se bilaga 14.
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Hantering av inkomna synpunkter
Inkomns och relevanta synpunkterna för verksamheten kommer att arbetas in i
tillståndsansökan och dess bilagor, särskilt i miljökonsekvensbeskrivningen.
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OBS! VA- och avfallsverksamheten på Nacka kommun bolagiserades den 1 september
2016. Nya bolaget heter Nacka vatten AB och är sökande part. Samrådsunderlaget togs
fram innan bolaget bildades.
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1.1

INLEDNING
Nacka och Värmdö kommun har för avsikt att söka tillstånd för en ny Kretsloppscentral
(KLC) belägen på fastigheten Västra Ekedal 1:10 i Värmdö. Vy över platsen som KLC:n
planeras att byggas på framgår av figur 1.
Syftet med detta samrådsunderlag är att ge en översiktlig beskrivning av planerad
verksamhet och förutsedda miljöpåverkan av denna. Samrådsunderlaget ska ligga till
grund för samråd med länsstyrelsen, miljökontoret, särskilt berörda m.fl.
Kretsloppscentralen kommer vara avsedd för att ta emot icke-farligt avfall samt farligt
avfall från invånare i både Nacka kommun och Värmdö kommun och ligga geografisk
lämpligt i närheten till kommungränsen. Kretsloppscentralen är en återvinningscentral
(ÅVC) med ett utökat återbrukstänk som genomsyrar anläggningen. Det kommer att
finnas försäljning av återbruksprodukter samt en caféverksamhet på platsen.
Behovet av en ny KLC är mycket stort. Båda kommunerna kommer att avveckla en ÅVC i
respektive kommun under 2016. Samtidigt står kommunerna inför en planerad utökning
av bostäder, Nacka bedömer att andelen bostäder kommer att öka med 50 % under en
period om 15 år. Det finns även ett behov hos småföretagarna i kommunerna att lämna
sorterat verksamhetsavfall.
I Nacka kommun finns det idag två återvinningscentraler i drift, Skuru och Österviks ÅVC.
Värmdö har tre stycken återvinningscentraler på fastlandet, Brunn ÅVC, Hemmesta ÅVC,
Djurö ÅVC samt tre stycken belägna i skärgården, Möja ÅVC, Runmarö ÅVC och Svartsö
ÅVC.

Figur 1 Vy över Gamla Skärgårdsvägen och tilltänkta området för KLC:n
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Administrativa uppgifter
Sökandens namn: Nacka kommun
Adress: Granitvägen 15
Telefon: 08-718 80 00
Telefax: 08-718 91 15
E-postadress: info@nacka.se
Organisationsnummer: 212000-0167
Sökandens namn: Värmdö kommun
Adress: Skogsbovägen 9-11
Telefon: 08-570 470 00
Telefax: 08-570 483 05
E-postadress: varmdo.kommun@varmdo.se
Organisationsnummer: 212000-0035
Platsnamn: Kretsloppscentral Kil
Fastighetsbeteckning: Västra Ekedal 1:10
Fastighetsägare: Jm AB
Kontaktperson eller miljöansvarig: Erland Thordarson
Tillsynsmyndighet: Bygg- och miljöavdelningen, Värmdö kommun
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3

Gällande tillstånd och beslut
Då tillståndsansökan omfattar en ny verksamhet finns det inget gällande tillstånd för
platsen idag.

4

Verksamhetskoder
Den verksamhet som tillstånd söks för omfattas av följande verksamhetskoder enligt
Miljöprövningsförordningen (2013:251):
90:45 B

90:40 C

4.1

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.45 gäller för anläggning
för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle
uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall.
2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för anläggning
för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala
avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.

90:80 C

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för anläggning
för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade
avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår.

90:110 C

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för
anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt
återvinna annat avfall än farligt avfall

Krav på Statusrapport enligt IED
Verksamhetsutövaren avser att inte lämna in en statusrapport enligt krav på IED
verksamhet med hänsyn till de förändringarna i miljöprövningsförordningen (2013:251)
(MPF) som troligen kommer att träda i kraft under 2016 till följd av regeringsuppdraget.
Skulle det däremot inte ske någon förändring i MPF kommer verksamhetsutövaren
komplettera tillståndsansökan med en statusrapport vid behov.

4.1.1 Statusrapport och BAT
I och med att mer än 50 ton farligt avfall kan komma att hanteras samtidigt på KLC:n söks
verksamhetskod 90.45 B som för närvarande innebär att verksamheten omfattas av
Industriemissionsdirektivet (IED).
Enligt industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250) ska en statusrapport upprättas för att
redovisa aktuell föroreningsstatus hos mark och grundvatten inom verksamhetsområdet
och bygger på information om tidigare och nuvarande verksamhet samt miljötekniska
markundersökningar med efterföljande laboratorieanalyser.
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4.1.2 Regeringsuppdrag - Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på
bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning
Naturvårdsverket fick i uppdrag att göra en översyn av bestämmelser i MPF. Bland annat
ingick att se över vad som anses vara huvudsakliga industriutsläppsverksamheter.
I remissen beskrivs att definitionen av mellanlagring ska förtydligas.
Verksamhetöverens tolkning av remissen är att mellanlagring av FA som vid något tillfälle
uppgår till mer än 50 ton på den planerade KLC:n är enligt den nya formuleringen som
remissen föreslår: lagring som en del av insamling och inte är lagring i avvaktan på
behandling.
Förslaget enligt remissen är att en ny prövningspunkt ska införas i 29 kap. MPF som
omfattar lagring av farligt avfall i avvaktan på återvinning.
Detta tolkas innebära att den mellanlagring som avses på den planerade KLC:n inte
kommer att vara en IED verksamhet och således att en statusrapport inte att behöva
upprättas.

5

Lokalisering

5.1

Sökt lokalisering
En genomförd lokaliseringsstudie ligger till grund för vald lokalisering, där fastigheten
Västra Ekedal 1:10 är mest fördelaktig utifrån area, geografisk placering och omgivande
infrastruktur.
Fastigheten Västra Ekedal 1:10 är kraftigt kuperat och det finns stora sprängstensmassor
på platsen. Målsättningen är att använda de naturliga höjdskillnader som finns genom att
anlägga KLC:n i flera nivåer.
Närhet till väg 222 och väg 622 bedöms leda till fördelar ur resurshållningssynpunkt. De
båda kommunerna föreslår att i samband med byggnationer justera kommungränsen i
närheten av den tilltänkta KLC:n.
Fastigheten ägs idag av en privat aktör, JM AB men kommunerna planerar att upprätta
ett arrendeavtal med fastighetsägaren.

5.2

Andra alternativ
Andra platser för en gemensam KLC som utreddes i lokaliseringsstudien är Dalkarsängen
i Nacka och Ekobacken (Gustavsberg 1:438) i Värmdö men har förkastats då de inte har
haft tillräcklig yta som inte möjliggör återbruk samt har en geografisk planering som
endast gynnar en av de båda kommunerna samt saknar naturligt omgivande infrastruktur.
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5.3

Nollalternativ
Nollalternativet är att båda kommunerna avvecklar en befintlig ÅVC i respektive kommun.
Nacka kommun ska avveckla Skuru ÅVC år under 2016 då tillfälligt bygglov löper ut.
Värmdö kommer att avveckla Brunn ÅVC då det ska ske byggnation på fastigheten.
Konsekvenser av nollalternativet är att de resterande befintliga ÅVC:erna i respektive
kommun ska ta emot ökade avfallsmängder från de nedlagda anläggningarna samt även
mängder från nya hushåll.
De befintliga ÅVC:erna saknar kapacitet för att ta emot denna avfallsmängd vilket innebär
att det finns ett behov av att anlägga nya ÅVC i respektive kommun. De platser som
skulle vara lämpliga för detta enligt lokaliseringsstudien möjliggör inte återbruk, en viktig
del av en modern ÅVC, då det inte finns tillräckligt med area för detta på undersökta
platser. Det finns även ett behov hos småföretagarna i kommunerna att lämna
verksamhetsavfall vilket också skulle bli möjligt med en större gemensam KLC.
Återbruk kräver ett samarbete mellan kommunerna, ett bra geografiskt läge och god
infrastruktur. Därmed är inte nollalternativet ett relevant alternativ att jämföra med sökt
verksamhet.

6

Planförhållanden
I Värmdö kommuns översiktsplan, antagen 2011-12-14, är Västra Ekedal och Kil utpekat
som programområden för arbetsplatser, verksamheter och industri. Uttag av berg för
krossning sker idag på platsen. Ingen mark i anslutning till det aktuella planområdet är
idag detaljplanelagt.
Skogsstyrelsen har gjort naturvärdesinvesteringar i hela programområdet. Det finns
naturvärden och nyckelbiotoper i anslutning till området men bedöms inte att påverkas av
anläggandet av KLC:n.
En KLC med hög miljömässig ambitionsnivå går i linje med både Nackas och Värmdös
översiktsplaner och styrdokument.
Det finns ingen nu gällande detaljplan som omfattar fastigheten. Ett planprogram för
området är antaget i båda kommunerna och även start-PM för detaljplanen för KLC:n är
antager . Verksamheten ligger i linje med dessa dokument. Omgivande marker utgörs av
naturmark och är i planprogrammet utpekade som verksamhetsområde. Tätbebyggt
område är lokaliserat ca 500 m från verksamheten. I närheten finns även en kraftledning.
Enligt det planeringsunderlag som finns på Länsstyrelsens i Stockholms läns länskarta
samt Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur finns inga områden av särskilt högt
värde i närheten.
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Figur 2- Tätbebyggt område är lokaliserat ca 500 m från verksamheten

7

Planerad verksamhet
Planerad verksamhet är nyetablering av en modern återvinningscentral med inkluderat
återbruk. Anläggningen ska ta emot, sortera, mellanlagra och skicka hushållens och vissa
verksamheters grovavfall och farliga avfall för behandling.
Följande verksamheter kommer att bedrivas på platsen:












Mottagning av sorterat icke-farligt grovavfall mm från hushåll och mindre företag.
Avfallet sorteras av besökarna i olika containrar.
Mottagning av sorterat farligt avfall från hushåll. Avfallet lämnas av besökarna på
anvisade platser och sorteras av personal.
Mottagning av föremål för återbruk i samarbete med olika frivilligorganisationer
och andra aktörer inom området för återbruk
Mottagning av park och trädgårdsavfall.
Mottagning av sten, betong och blandade schaktmassor kommer att ske på
särskild avsedd plats i betongfickor.
Mellanlagring av de olika avfallsfraktionerna i avvaktan på borttransport.
En återvinningsstation för mottagning av förpacknings- och tidningsavfall kommer
att anordnas på området.
Flisning av trädgårdsavfall, mellanlagring av flisat trädgårdsavfall kommer dock
inte ske.
Försäljning av återbruksmaterial i särskilda butiker.
Caféverksamhet samt visnings/utställningsplats.
Viss manuell sortering av avfall

Anläggningens öppettider är inte fastställda men kommer att vara i storleksordningen:
 vardagar kl. 7- 20,
repo001.docx 2015-10-05
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helger 9-17

Driften av KLC:n kommer troligen att upphandlas. En bränsletank kommer troligen finnas
på anläggningen.
Ett inpasseringssystem kommer att användas, dock är det inte bestämt vilket alternativ
som kommer att användas.
Eventuellt kommer även en vågstation finnas på anläggningen för att registrera in- och
utvägning av avfall.
Utsläppspunkter placeras utifrån gängse praxis.

7.1

Avfallsslag
Följande avfallsslag planeras att tas emot på anläggningen, det kan också förekomma
fler avfallslag.
Containerficka avser att avfallet kommer att tas emot vid ramp där container är placerad.
Tippficka är en motsvarande plats men utan att container står på platsen, avfallet
avlämnas således i ficka direkt på hårdgjord markyta. En ÅVS-behållare är en container
avsedd för insamling av förpackningar och tidningar. Miljöstationen är en plats för
mottagande av farligt avfall uppförd i enlighet med ställda krav för mottagande och
mellanlagring av farligt avfall.
Tabell 1- Avfallsslag på KLC Kil
Avfallskod Avfallsslag

Mottagning vid anläggningen

Icke farligt avfall
170201

Träavfall

Containerficka

170802

Gips

Containerficka

191212

Deponi

Containerficka

170503

Fyllnadsmaterial

Containerficka eller tippficka

200201

Trädgårdsavfall

Containerficka eller tippficka

200199

Brännbart avfall

Containerficka

200104

Metallskrot

Containerficka

200111

Textil

Containerficka eller i speciellt avsedd behållare

200199

Resårmöbler

Containerficka
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200139

Hårdplast

Containerficka

160103

Däck

Container på mark eller containerficka

160103

Däck på fälg

Container på mark eller containerficka

200101

Wellpapp

Containerficka

200102

Glas, färgat

ÅVS-behållare

200102

Glas, ofärgat

ÅVS-behållare

150101

Tidningar

ÅVS-behållare

150102

Plastförpackningar

ÅVS-behållare

150104

Metallförpackningar

ÅVS-behållare

Pappers- och
pappförpackningar
200110
Kläder och textil
samt andra varor för
återbruk.
Icke farligt avfall
som mottas i/vid
miljöstation
Farligt avfall

ÅVS-behållare

150101

Separat plats/byggnad för återbruksmaterial

Miljöstation eller i anslutning till miljöstation eller
insamling av elavfall/batterier under tak/lock.
Gasbehållare mellanlagras i separat gasskåp.

Oljehaltigt avfall
160107

Oljefilter

200123

Spillolja
Blybatterier
Blybatterier

160601

Miljöstation
Miljöstation
Tas emot i syrafasta behållare.

Elektriska eller elektroniska produkter
200135

Kylmöbler

Väderskyddat utrymme på mark eller i container

200135

Stora vitvaror

Väderskyddat utrymme på mark eller i container

200121

Lysrör

200121

Lågenergilampor

Låsbart utrymme för bl.a. el- och elektronikavfall.
Mellanlagras i avsedd behållare för lampor och
lysrör
Låsbart utrymme för bl.a. el- och elektronikavfall.
Mellanlagras i avsedd behållare för lampor och
lysrör

repo001.docx 2015-10-05
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200121

Glödlampor

200135

Diverse elektronik

160602

Småbatterier
Impregnerat trä
Impregnerat trä
Annat farligt avfall
Asbest
Aerosoler
Alkaliskt avfall
Bekämpningsmedel
Brandsläckare
Brandvarnare
Fotokemikalier
Färg
Gaser i
tryckbehållare
Glykol
Kvicksilver
Lösningsmedel
Pyroteknik
Rökdetektorer
Småkemikalier
Syror
Övriga kemikalier
Förpackningar med
innehåll av farliga
ämnen

200137
170601
160504
200115
200119
160504
200135
200117
200127
160504
160114
200121
200113
160402
160213
160506
200114
15 01 10

7.2

Låsbart utrymme för bl.a. el- och elektronikavfall.
Mellanlagras i avsedd behållare för lampor och
lysrör
Låsbart utrymme för bl.a. el- och elektronikavfall.
Ev. kommer småelektronik att tas emot och
mellanlagras i container vid ramp.
Miljöstation
Containerficka
Separat täckt container, låsbar container
Miljöstation
Miljöstation
Miljöstation
Miljöstation
Miljöstation
Miljöstation
Miljöstation
Tas emot i separat uppmärkt gasskåp med
brandklassning utanför miljöstation.
Miljöstation
Miljöstation
Miljöstation
Miljöstation
Miljöstation
Miljöstation
Miljöstation
Miljöstation
Miljöstation

Avfallsmängder och hämtningsfrekvens
Mängderna som anges i tabell 2 är en uppskattning på mängder som troligen kommer att
inkomma till KLC Kil när anläggningen har varit i drift några år. Mängderna är tilltagna för
att beräkna med den befolkningsökningen som både Nacka och Värmdö kommuner. De
totala mängderna
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Avfallsslag

Uppskattad
mängd totalt i
ton/år på KLC Kil

Uppskattad behov av
hämtningsfrekvens

Maximalt
lagrad
mängd, ton1

Oljeavfall

150

1st/vecka

10

Blybatterier

250

2st/vecka

10

Elektriska eller
elektroniskt avfall

3 500

2st/vecka

150

Impregnerat trä

3 500

2st/vecka

350

Annat farligt avfall

1 500

2st/vecka

50

Farligt avfall

Totalt:

Ca 9 000

Ca 600

Icke farligt avfall
Icke farligt avfall

75 000

Totalt:

3 000

2st/dag

Återbruksmaterial
Trädgårdsavfall för
flisning

6-10st/dag

4 000

-

Ca 80 000

5 000
Ca 8 000

Tabell 2 Uppskattade mängder och hämtningsfrekvens från KLC Kil

7.3

Byggnation av KLC
Tidplanen för anläggandet är oklar. Verksamhetsutövare planerar byggstart under år
2017. Tidplanen påverkas av tillståndsprocessen, pågående detaljplan, utformning av
omgivande vägnät, arrendeavtal och eventuella överklaganden.
En förslagshandling över den planerade KLC:n visas i bilaga 1.

8

Förutsedd miljöpåverkan
Verksamheten syftar till att bidra till en långsiktigt hållbar avfallshantering därmed bedöms
verksamhetens miljöpåverkan vara av begränsad omfattning. Omfattningen av respektive
miljöpåverkan kommer att beskrivas närmare i tillståndsansökan.

8.1

Utsläpp till mark
Tomtmarken för kretsloppscentralen omfattar totalt ca 30 000 kvadratmeter. Ytorna inom
området kommer att utföras hårdgjorda och asfalterade.

repo001.docx 2015-10-05
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En geoteknisk undersökning kommer att genomföras.

8.2

Utsläpp till vatten
En särskild dagvattenutredning har utförts av Atkins under 2014 för programområdet där
kretsloppscentralen ingår. Aktuella recipienter är Baggensfjärden och Insjön.
Dagvattenutredningen visar att stora delar av programområdet avrinner mot Insjön.
Uppsamling av dagvatten kommer att ske via dagvattenbrunnar. Vid behov kommer en
oljeavskiljare kopplas på dagvattensystemet.
Spillvatten från personalbyggnad mm kommer att i första hand anslutas till det
kommunala avloppsnätet alternativt till en enskild anläggning om det första alternativet ej
är genomförbart.

8.3

Utsläpp till luft
De utsläpp till luft som anläggningen bedöms ge upphov till kommer från
besökandefordon, lastbilstransporter och arbetsfordon. Miljökvalitetsnormer för
utomhusluft bedöms inte att överskridas.
Verksamheten kan även ge upphov till damm.

8.4

Buller
De främsta källorna till buller förväntas vara de driftaktiviteter som kommer att ske på
området som:


Transporter till och från samt inom anläggningen



Rangering av containrar



Kast i containrar o dylikt



Flisning av trädgårdsavfall- ris och grenar

Störningen för omgivningen är dock begränsad eftersom avståndet till närmaste
bostadshus är ca 500 m. En bullerutredning kommer att utföras för KLC:n.
Flisning kommer att ske max 2 ggr/år.
Naturvårdsverkets riktlinjer för ljudnivå från industri/verksamhet bedöms inte överskridas.

8.5

Transporter
Transporter ger upphov till bl.a. luftföroreningar, buller och olycksrisker.
Transporter till och från anläggningen omfattar persontransporter till KLC:n,
borttransporter av avfall samt interna transporter och personalens resor.
KLC:n kommer att utformas där in- och utfart för tunga fordon är separerad från
personbilstransporten.
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8.6

Farligt avfall
Hantering och mellanlagring av farligt avfall kommer att ske på ytor särskilt avsedda för
detta.
Förebyggande skyddsåtgärder kommer att vidtas för att hantera farligt avfall inklusive
elektronikavfall samt tryckimpregnerat trä för att minimera risken för utsläpp till mark och
vatten.

8.7

Risker, hälsa och säkerhet
Största risken för omgivningspåverkan bedöms vara en brand på anläggningen. Vid
brand kan omgivningen främst påverkas via rökgaser och via utsläpp av släckvatten.
Exempel på andra risker kan vara maskinhaverier, driftstörningar, bränsleläckage, spill
eller läckage av farligt avfall.
Hur olika risker ska hanteras och framtagande av förslag på skyddsåtgärder för att
minimera dessa kommer att beskrivas i tillståndsansökan.

8.8

Nedskräpning
Verksamhetens drift kan ge upphov till nedskräpning i verksamhetsområdet och
närliggande områden. Omsorgsfull städning av området kommer ske regelbundet för att
hålla området fritt från skräp.
Inbrott på anläggningen kan också ge upphov till nedskräpning. Anläggningen kommer
att hägnas in.

8.9

Råvaror, kemikalier och energi
Kemikalieförteckning, kontroll av energiförbrukning och bränslen i verksamheten kommer
att upprättas och hanteras likt gällande rutiner i övriga anläggningars egenkontroll.

8.10 Hushållning av naturresurser
Syftet med sökt verksamhet är att bidra med en ökad hushållning av naturresurser.

8.11 Uppföljning och kontroll av verksamheten
Kontroll av verksamheten bygger på principen om egenkontroll.

8.12 Miljökvalitetsnormer
Myndigheter och kommuner skall vid planering och planläggning iaktta miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna (MKN) anger de
förorenings- eller störningsnivåer som människor eller naturen kan utsättas för utan
olägenheter av betydelse, som inte får överskridas (eller underskridas) efter en viss
angiven tidpunkt.
Gällande miljökvalitetsnormer kommer troligen inte att överskridas.

repo001.docx 2015-10-05
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9

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll
Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås framförallt inriktas på:

10



Utsläpp till mark och vatten



Buller



Transporter



Hantering av farligt avfall



Brand och risk



Nedskräpning

Översiktlig riskinventering
Verksamheten bedöms vara av begränsad omfattning och därmed utgöra en begränsad
risk. Ingen särskild riskinventering har därför genomförts. Potentiella risker beskrivs under
miljöpåverkan och omfattar exempelvis risk för brand, olycka mellan fordon, risk för
utsläpp till luft och vatten samt kemikalieolycka.

11

Planerade samrådskontakter
De samrådskontakter som planeras är samråd med särskilt berörda. Samrådet kommer
att ske genom ett utskick, en annonsering i ortspress och ett samrådsmöte. Utifrån
beslutet om betydande miljöpåverkan kan utökade samrådskontakten vara nödvändiga.
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Tillståndsansökan KLC Kil
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LÄNSTYRELSENS PROJEKTNUMMER
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551-29042-2016

Fredrik Larsson

PLACE

Regeringsgatan 66 Stockholm

DATE

2016-09-15

PRESENT

Fredrik Larsson (FL)
Susanne Moberg (SM)
Malin Welander (MW)
Mikael Andersson (MA)
Jenny Ahlfont (JA)
Erland Thordarson (ET)
Matthis Kaby (MK)
Anna Bohlin (AB)
Jan Setréus (JS)

Sweco Environment AB
Rockstore Engineering AB
Värmdö kommun, bygg- och miljöavdelning
Nacka vatten & avfall AB
Storstockholms Brandförsvar
Värmdö kommun
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Nacka vatten & avfall AB

COPY TO

Emma Hamilton

Sweco Environment AB

Daniel Söderström

WAADE Environmental AB

TIME

13.00–
14.30

Inledning
Mötet börjar med att de närvarande presenterar sig.
FL håller en kort presentation av samrådsunderlaget och den planerade verksamheten.

Synpunkter på samrådsunderlaget samt rekommendationer för
upprättande av MKB
-

Den pågående detaljplanen kan orsaka avslag om detaljplanen skulle gå emot
ansökan, Länsstyrelsen inte kan gå emot detaljplan. Dock behövs det ingen
färdig detaljplan för att söka tillstånd. Den nya detaljplanen är ej färdig.

-

I frågan kring huruvida Värmdö eller Nacka ska söka tillsammans eller Värmdö
enskilt så bör detta tas ett varv med sakkunniga på kommunen, jurister.

-

Gällande IED och BAT så räcker det att man i ansökan skickar in en förklaring till
varför man inte anser att den behövs.
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-

Vi bör precis som i samrådsunderlaget, ta med två stycken alternativ till
nollalternativet. Dock bör vi motivera ytterligare i tillståndsansökan hur vi
resonerat i våra val av plats.

-

För att orientera sig bättre i ansökan bör vi ta med fler kartor. Visserligen är det
bra med översikt men vi bör även specificerat vilken yta tillståndet gäller då det
inte går att utöka ytan efter ansökan.

-

Fråga från MW kring huruvida kapitlet om buller i samrådsunderlaget gäller
endast anläggningen är i drift eller om det även innefattar själva uppförandet av
anläggningen. LST meddelar att det främst är under drift men eftersom det är
nyproduktion så bör vi även redovisa bullret under uppförandet i ansökan.

-

I samrådsunderlaget står det ”troligen” på vissa ställen, dessa ord accepteras inte
i en ansökan. Bränsletanken på anläggningen ska vi därför ha med i ansökan,
lika så gällande oljeavskiljare.

-

MW frågar om vi ska ta emot större mängder farligt avfall från verksamheter. MA
meddelar att det kommer de ej att få göra. Detta är inte relevant för LST.

-

LST meddelar att det finns två domar kring redovisning av avfallsslag. Den ena
domen lydde att man ej behöver redovisa alla avfallsslag i ansökan, den andra
lydde att man ska göra det. LST rekommenderar oss att spalta upp alla
avfallsslag vi kan tänka oss. 5-7 sidor.

-

LST meddelar att vi även bör inkludera avfallsfraktioner som vi ej vill ha in men
som ändå kan inkomma till anläggningen av privatpersoner.

-

Gällande avfallsmängder så önskar LST att vi förtydligar vad vi tagit höjd för i
ansökan t.ex. driftstopp, befolkningsökning etc.

-

Vi bör förtydliga statistiken för flisning av trädgårdsavfall. I Samrådsunderlaget
har vi inte uppskattat någon frekvens för hämtning samt har en uppskattad
mängd per år väldigt lik den maximalt lagrade mängden. Även om statistiken är
korrekt så bör det förtydligas.

-

Tidplanen för byggnationen är inte relevant för LST på annat sätt än att det tar 6
månader från komplett ansökan till beslut.

-

Gällande förutsedd miljöpåverkan så är utsläpp till mark och vatten, dagvatten,
släckvatten, brand samt buller högprioriterat. Ta med dagvattenutredningen som
samrådsunderlaget hänvisar till som bilaga i ansökan.

-

Storlek och dimensioneringen på oljeavskiljaren är viktig att ta med i ansökan,
liksom övriga slamavskiljare och dammar.

-

JA tycker att vi ska ta höjd för hanteringen av släckvatten i ansökan dvs. hur
mycket släckvatten som behövs för en normalstor brand och hur detta

nom.docx 2015-09-25

2 (4)
NOTICE OF MEETING
15/09/2016

SEEMMF \\sestofs010\projekt\1174\1157748\000\000\10 arbetsmtrl_dok\samråd\mkb samråd anteckningar utkast- emmakommentarer.docx

släckvatten sedan hanteras efter brand. Återanvändning av släckvatten är inte en
metod som Storstockholms brandförsvar föredrar.
-

LST vill se permanenta lösningar på släckvatten och oljespill, mekanisk
avstängning etc.

-

MW frågar om dagvattenhantering även kommer täcka in parkeringsplatserna för
besökande, vilket det bör.

-

Länsstyrelsen kommer sätta bullervilkor men vi bör själva ta fram ett eget förslag
på bullervillkor. Sedan ska vi motivera det villkoret samt redogöra hur vi hanterar
ett eventuellt överskridande.

-

Det är ok att använda en annan verksamhets som referens för uppskattat buller
då den anläggningen vi söker för inte är befintlig idag.

-

Även vid farligt avfall vill länsstyrelsen ha föreslaget villkor från oss. Hur det är
nederbörds skyddat, vallat största behållaren etc.

-

LST vill även ha en form av kreditsäkerhet från sökande. Om anläggningen skulle
gå i konkurs så ska det finnas en säkerhet för att kunna bekosta bortforslingen av
allt farligt avfall.

-

MW undrar in impregnerat trä kommer vara under tak. LST meddelar att
impregnerat trä är lite av en flytande fråga för dem gällande hur man hanterar
fraktionen. Rekommendation att motivera om vi inte har nederbörds skyddat hur
eventuellt läckage tas omhand istället.

-

I ansökan bör vi ha med hur miljömålen påverkas.

-

Gällande nedskräpning bör vi ha med hur stödvillkoren kommer se ut.

-

Det finns en analys/studie gjord tillsammans med Trafikverket som redogör
förändringar och påverkan av vägarna i närheten av anläggningen. Denna kan
tas med som bilaga i ansökan.

Rekomendationer för fortsatt samrådsprocess
-

Samråd bör tas med samtliga närboende även de som inte bor i direkt närhet till
anläggningen men som tillhör samma område. Det behövs inte enskilda brev utan
räcker med samfällighetskontakter, annonstavlor, kommunens hemsida och
lokaltidningarna.

-

Utöver de boende bör vi kontakta både Nacka och Värmdös representanter för
brandförsvar. Kraftledningsägaren, både Nacka och Värmdös miljönämnder, trafikverket
och markägare i området. Det skadar inte ifall vi även tar med Skogsstyrelsen.

Tillståndsansökan
-

Länsstyrelsen vill gärna ha en komplett ansökan 6 månader innan man behöver utslag.
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-

Länsstyrelsen poängterade vikten av att ha rätt sökande. Delvis är Nacka kommun inte
en part utan istället det kommunala bolaget Nacka vatten & avfall AB. Sedan är det ett
vanligt misstaget att den person som är projektledare står som sökande. Det rätta är att
personen som söker är behörig i form av firmatecknare.
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Bilaga 3 SR

20170104

Kretsloppscentral Kil  Värmdö kommun

Bilaga 4 SR

Ny kretsloppscentral i Kil 2019

Värmdö kommun samarbetar med Nacka kommun i ett projekt för att upprätta en
kretsloppscentral i verksamhetsområdet Kil, på gränsen mellan Nacka och Värmdö
kommun. Kretsloppscentralen är planerad att stå färdig under 2019.

Planerad ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken för Kretsloppscentralen Kil
Värmdö kommun har tillsammans med Nacka vatten AB för avsikt att söka nytt tillstånd enligt
Miljöbalken för en ny kretsloppscentral belägen på fastigheten Västra Ekedal 1:10 i Värmdö.
Inbjudna är myndigheter, berörda närboende, föreningar och allmänhet.

Samråd
Samråd pågår under perioden 20161011  20161209.
Värmdö kommun och Nacka vatten AB inbjuder härmed till skriftligt samråd enligt miljöbalken
avseende den planerade tillståndsansökan. Underlaget kan även skickas i utskriven version
via post efter förfrågan till kontaktperson nedan.
Av underlaget framgår den planerade verksamhetens omfattning, utformning, lokalisering och
den förväntade miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens tänkta innehåll och
utformning.
Ladda ner underlaget här:
Samrådsunderlag kretsloppscentral Kil

Lämna synpunkter
Synpunkter angående samrådet mottas skriftligt. Synpunkter kan skickas till oss från och
med 11 oktober och vara oss senast tillhanda den 9 december 2016. De kan skickas per e
post till registrator.TEN@varmdo.se. eller via post till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.
Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 15TEN/159. Varje
skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.
http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/kretsloppscentralkil.4.2644e66d1572c650b9595496.html.printable
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Efter samrådstidens slut kommer synpunkterna att sammanställas och kommenteras i en
samrådsredogörelse som kommer att ingå i tillståndsansökan samt presenteras här på
projektets sida.

Kontakta handläggare
Vid frågor kring samrådet kontakta Emma Hamilton, tel. 0725021231 eller mejla
emma.hamilton@sweco.se eller Fredrik Larsson, telefon
0725147944, eller epost fredrik.larsson@sweco.se.

Bakgrund
Fastigheten Västra Ekedal 1:10 är kraftigt kuperat och det finns idag stora sprängstensmassor
på platsen. Målsättningen är att använda de naturliga höjdskillnader som finns genom att
anlägga en kretsloppscentral.
Kretsloppscentralen kommer vara avsedd för att ta emot ickefarligt avfall samt farligt avfall
från invånare i både Nacka och Värmdö kommun och ligga geografisk lämpligt i närheten till
kommungränsen. Kretsloppscentralen är en återvinningscentral med ett utökat återbrukstänk
som genomsyrar anläggningen. Det kommer att finnas försäljning av återbruksprodukter samt
en caféverksamhet på platsen.
Behovet av en ny kretsloppscentral är mycket stort. Båda kommunerna kommer att avveckla
en återvinningscentral i respektive kommun under 2016. Samtidigt står kommunerna inför en
planerad utökning av bostäder.
Till pågående detaljplanering Verksamhetsområde Östra Kil

http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/kretsloppscentralkil.4.2644e66d1572c650b9595496.html.printable
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Planerad ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för
Kretsloppscentralen Kil
Värmdö kommun har tillsammans med Nacka vatten AB för avsikt att söka nytt tillstånd enligt
Miljöbalken för en ny Kretsloppscentral (KLC) belägen på fastigheten Västra Ekedal 1:10 i
Värmdö. Inbjudna är myndigheter, berörda närboende, föreningar och allmänhet.
Bakgrund
Kretsloppscentralen är en återvinningscentral (ÅVC) med ett utökat återbrukstänk som
genomsyrar anläggningen. Det kommer att finnas försäljning av återbruksprodukter samt en
caféverksamhet på platsen. KLC:n kommer vara avsedd för att ta emot icke-farligt avfall
samt farligt avfall från invånare i både Nacka- och Värmdö kommun och ligga geografisk
lämpligt i närheten till kommungränsen.
Behovet av en ny KLC är mycket stort. Båda kommunerna kommer att avveckla en ÅVC i
respektive kommun under 2016. Samtidigt står kommunerna inför en planerad utökning av
bostäder.
Lämna synpunkter
Värmdö kommun och Nacka Vatten inbjuder härmed till skriftligt samråd enligt miljöbalken
avseende den planerade tillståndsansökan. Samrådshandlingarna kommer att finnas på
Värmdö kommunens hemsida www.varmdo.se/kretsloppscentral-kil. Handlingar kommer
även finnas på kontaktcenter i kommunhuset på Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
Underlaget kan även skickas i utskriven version via post efter förfrågan till kontaktperson
nedan.
Av underlaget framgår den planerade verksamhetens omfattning, utformning, lokalisering
och den förväntade miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens tänkta innehåll och
utformning.
Vid frågor kring samrådet kontakta Emma Hamilton, tel. 072-502 12 31 eller e-post:
emma.hamilton@sweco.se
Synpunkter angående samrådet mottas skriftligt. Synpunkter kan skickas till oss fr.o.m. 11
oktober och vara oss senast tillhanda den 16 november 2016. De kan skickas per e-post till
registrator.TEN@varmdo.se eller via post till Värmdö kommun,
Samhällsbyggnadsavdelningen, 134,81 Gustavsberg.
Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning
och diarienumret 15TEN/159. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig
handling.
Efter samrådstidens slut kommer synpunkterna att sammanställas och kommenteras i en
samrådsredogörelse som kommer att ingå i tillståndsansökan.

BILAGA 6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Från:

Ulrika Sörensen <ulrika.sorensen@youbed.com>

Skickat:

den 14 november 2016 16:35

Till:

Registrator TEN

Ämne:

ÅVC - Kil - diarienumret 15TEN/159 - Synpunkter

Hej,
Jag har sett utformningen av planerad Återvinningscentral i Kil längs 222:an och Gamla
Skärgårdsvägen.
Ställer mig frågande till om en ljudutredning har gjorts? Varför placerar man inte ÅVC närmare
222:an
motorväg istället för så nära bebyggelse. Troligtvis kommer ljudet att vara riktat mot området vid
Insjön samt Lagnövägen. Skulle gärna ta del av en sådan utredning om det finns.
Man bör placera återvinningscontainrar o annan aktivitet, som genererar buller, så långt in och
österut som möjligt för att minimera ljudbuller.
I och med att detta kommer ligga på en höjd så hoppas jag att det kommer bli någon typ av
bullerskydd och ljudkonsekvensanalys.
Det känns som mer lämpligt att det placeras närmare motorvägen än bebyggelse? På 3D
ritningen ser det ut som det blir väldigt höga röda byggnader om man jämför med storleken på
bilarna. Vad ska dessa röda byggnader innehålla och vad blir höjden på dessa? De kommer
inte vara diskreta om man ser på storleken och höjdskillnader. Känns som de blir minst 10 m
höga. Kan det stämma??

ÖKAD TRAFIKGENOMFART – Insjön villaområde
Nya ÅVC kommer leda till att trafikgenomströmningen genom tätbebyggt område längs Gamla
Värmdövägen
kraftigt ökar. Hela upptagningsområdet från Kummelnäs, Vikingshill, Lännersta, Gustavsvik,
Eriksvik samt Orminge kommer till stor del åka via Insjöns Villaområde för att komma till ÅVC.
Innan öppningen av ÅVC önskar jag att man installerar trafikljus vid korsningarna
Lillebovägen/Värmdövägen samt Näsvägen/Månbacken/Värmdövägen. Idag är trafikläget
ansträngt med många bilar som håller över 50 km/tim (80-90 är vanligt) och i och med att det är
dålig sikt och en skarp kurva både före och efter övergångstället vid framför allt
Näsvägen/Värmdövägen behöver hastighetsbegränsningar och/eller trafikljus för övergången
installeras. Det är väldigt ofta som barn passerar där och väldigt få bilar hinner stanna utan att
panikbromsa. Kom gärna och titta någon morgon eller eftermiddag då barn rör sig mycket i
detta område.

Ser fram emot uppdaterade förslag.

Med vänlig hälsning,

Ulrika Sörensen
Trollbacken 4
13236 Saltjsö-Boo
Nacka KIL 2:14
0703-316447
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Datum

Dnr

2016-11-16

MIL.2016.5030

Erik Moelv
erik.moelv@varmdo.se
08 570 47 455
Enhetschef

VÄSTRA EKEDAL 1:10: Yttrande angående
samrådsunderlag , tillståndsansökan för ny
kretsloppscentral Kil

Utsläpp till mark och vatten
På sida 12 uppges att förebyggande skyddsåtgärder kommer att vidtas för att
hantera farligt avfall så att utsläpp till mark och vatten förebyggs. Dessa
förebyggande åtgärder bör preciseras. Värmdö kommun har en dagvattenpolicy
med riktlinjer över maximala föroreningshalter som bör understigas i utgående
dagvatten från verksamhetsutövare, vår bedömning är att dessa halter ska
understigas.
Oljeavskiljare
I samrådsunderlaget uppges att en oljeavskiljare kommer att kopplas på
dagvattensystemet ”vid behov”. Vår bedömning är att denna punkt behöver
förtydligas. Vi anser att det är nödvändigt med en påkopplad oljeavskiljare på en
avfallsanläggning där oljehaltigt avfall hanteras. Detta för att förhindra läckage
till omgivande mark.
Elektronikavfall
Bygg- och miljöavdelningen anser att elektronikavfallen ska förvaras
nederbördsskyddat.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Erik Moelv
Enhetschef
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00 (vxl) • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se
Hemsida: www.varmdo.se • organisationsnummer 212000-0035

Bilaga 11 SR
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.
Na

Nacka Miljövårdsråd

Nacka 2016-11-16
Värmdö kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
134 81 Gustavsberg
registrator.TEN@varmdo.se
Diarienummer 15TEN/159

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.

Nacka Miljövårdsråd
http://www.nackamiljo.se
ordf@nackamiljo.se

Adress:
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31 Älta

1

2

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

Nacka Miljövårdsråd
http://www.nackamiljo.se
ordf@nackamiljo.se

Adress:
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31 Älta
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Värmdö kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen

2016-11-16
Handläggare:

Björn Sommarström
072 - 526 94 50
planochbygg.solna@vattenfall.com

Yttrande angående planerad ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken för Kretsloppscentralen, Kil, Värmdö kommun
Ert dnr: 15TEN/159
Vårt DMS: 1002902134

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av
remisshandlingarna för rubricerat ärende och lämnar följande yttrande.
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av
bifogad karta, lila linje = 70 kV högspänningsledning av regionnätskaraktär, turkos
linje = 20 kV högspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och streckade
linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer
visas som svart blixtförsedd kvadrat.
Vattenfall noterar att en väg delvis planeras inom ledningsgatan för Vattenfalls
regionnätsledning. Vattenfall önskar därför att upplysa om våra riktlinjer för arbete
och anläggningar invid regionnätsledningar (över 55 kV)

Vägområde för parallell väg samt gång- och cykelväg bör placeras minst 10
meter horisontellt avstånd från luftledningens närmaste anläggningsdel (fas,
stolpe eller stag).
Belysningsstolpe bör placeras på ett horisontellt avstånd av belysningsstolpens
totala höjd + 3 meter och som minst 6 meter till luftledningens närmaste fas.
Dock gäller alltid att ett hinder skall placeras på ett sådant avstånd att ingen
del kan nå luftledningen vid ett eventuellt fall.
Vid en luftledning med spänningsnivå 1 kV till 84 kV gäller att om en
belysningsstolpe placeras inom 10 meter från luftledningens i mark förlagda
metalliska delar (stolpar, stag, jordtag och genomgående markledare)
skall matning till belysning vara försedd med extra yttre isolation så att
isoleravstånden enligt TSN uppnås.

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB
ADRESS

ORG NR

Vattenfall Eldistribution AB, RU 2560, 169 92 Stockholm

556417-0800

BESÖKSADRESS

PUBLIKT BOLAG (publ)

Evenemangsgatan 13, 169 56 Solna

TELEFON

08 - 739 50 00

Stockholm



Luftledning med spänningsnivå över 55 kV har ett säkerhetsområde om 6
meter horisontellt avstånd och 4 meter vertikalt avstånd från luftledningens
faser. Inom säkerhetsområdet får under inga omständigheter maskiner,
människor, redskap eller dylikt komma in, se Elsäkerhetsanvisningar (ESA).



En luftledning ska vara framdragen på betryggande avstånd från upplag med
brännbart material och områden med explosionsrisk.



Man får inte ändra marknivån eller vidta annan åtgärd, t.ex. schaktning som
kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada
på person eller egendom.



Schaktning/Grävning i ledningsrätts-/servitutsområde får inte ske utan att
man i god tid inhämtat ledningsägarens medgivande.
Säkerhetsbestämmelser vid schaktning/grävning invid luftledning enligt
följande:
-Schaktning får inte ske inom ett avstånd av 10 meter från luftledningens
närmaste anläggningsdel (stolpe, stag och fundament i mark).
-Schaktning under en luftledning får inte göras utan att det fastställts hur
eventuella marklinor går så att dessa inte skadas samt att det klargörs vilka
säkerhetsavstånd som gäller invid den aktuella luftledningen i samråd med
Vattenfalls representant.



Vid arbete i närheten av en luftledning skall entreprenören ha utbildning i de
delar av Elsäkerhetsanvisningar (ESA) som är nödvändigt för att arbetet ska
kunna utföras på ett säkert sätt.

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men
bekostas av exploatören.

2(3)

Övrigt
Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10
00.
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via
Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om ärendet brådskar kontakta
Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 10 00, kostnaden för utryckningen
debiteras då beställaren.
Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar
måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets
starkströmsföreskrifter.
Kontaktperson för plan- och byggfrågor: Björn Sommarström – se sidhuvud

Med vänlig hälsning,
Vattenfall Eldistribution AB
Björn Sommarström
Rättighetsbevakare, Tillstånd och rättigheter
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Samråd om planerad ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken för kretsloppscentralen Kil.
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende som är en del i Värmdö och Nacka
kommuners planering för en kretsloppscentral i Kil.

Planerad verksamhet berör del av väg 622 och 222 som Trafikverket är väghållare för.
Trafikverket noterar att kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer redovisa frågor
kring transporter till och från området och vilken grad dessa påverkar förutsättningarna
att hantera buller, risk och miljökvalitetsnormer för luft med mera. Vad gäller
miljökvalitetsnormer för luft anser Trafikverket även att det är relevant att bedöma om
miljökvalitetsmålet Frisk luft kan försvåras av planerad verksamhet.
Vad gäller transporter kopplat till planerad verksamhet så vill Trafikverket även lyfta fram
den åtgärdsvalstudie för verksamhetsområde Kil som framtagits i samarbete mellan
Trafikverket, Värmdö kommun, Nacka kommun och Trafikförvaltningen Sll. Syftet med
åtgärdsvalstudien var att identifiera åtgärder som säkerställer att närmiljön,
trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter och övrig fordonstrafik
bevaras när verksamhetsområdet byggs ut. Det återstår att teckna nödvändiga avtal
mellan inblandade aktörer som reglerar finansiering och genomförande av nödvändiga
åtgärder. Trafikverket ser att avtal om detta ska tecknas i samband med detaljplan och
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Vissa åtgärder kan kräva vägplan.
Kommande skeden i ansökan och miljökonsekvensbeskrivning behöver beakta dessa
frågor.

Med vänliga hälsningar
Trafikverket region Stockholm

TMALL 0422 Brev v.1.0

Martin Bylander

Trafikverket

Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se
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Ämne:

Samråd inför ansökan om nytt tillstånd för en ny kretsloppscentral

inom fastigheten Västra ekedal 1:10 Värmdö kommun. SGUs dnr 332284/2016

SGU har erhållit handlingar daterat den 2016-10-11, där möjlighet ges till att inkomma med
yttrande i
ärendet.

SGU avstår från att lämna ett yttrande,

Med vänlig hälsning
Emil Vikberg

