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Frågor och svar, 2018-06-29 

Ny returpark i Danderyd 
Projektet befinner sig i tidigt skede och utredningsarbete pågår. När det blir dags för 

samråd under början av 2019 kommer det att finnas fler detaljerade svar. 

 

1. BAKGRUND OCH BEHOV 

Vad handlar projektet om?  

Det finns ingen återvinningscentral i Danderyd idag. Därför måste invånarna åka till 

någon av SÖRAB:s anläggningar i grannkommunerna när de ska göra sig av med sitt 

avfall (utöver det som kan hämtas av kommunens entreprenör). De flesta av SÖRAB:s 

anläggningar har funnits under en längre tid och är nu överbelastade utifrån 

befolkningsökningen i regionen. 

2015 fick kommunledningskontoret i uppdrag att utreda lämplig plats för att anlägga en 

återvinningscentral i Danderyds kommun. Kommunstyrelsen godkände i slutet av 2016 

ett start-PM med riktlinjer för en ny återvinningscentral/returpark. Byggnadsnämnden 

fick samtidigt i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för området. SÖRAB har 

därefter inlett arbetet med att ta fram underlag till detaljplanen med förslag till 

utformning. 

Returparken kommer att byggas enligt SÖRAB:s nya koncept likt Stockby Returpark på 

Lidingö, som 2016 vann priset Årets återvinningsanläggning.  

Platsen som utreds för ny returpark ligger strax söder om Danderyds golfcenter vid 

Enebybergsvägen. Den nya returparken kan öppna tidigast 2022 enligt nuvarande 

tidplan.  

Anläggningen kommer att ägas och drivas av SÖRAB som är det regionala 

avfallsbolaget i norra Stockholm, och ägs av följande kommuner: Danderyd, Järfälla, 

Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och 

Vallentuna. Bolaget har som uppdrag att ta hand om det avfall som uppkommer i 

ägarkommunerna (förutom Stockholm) och att hålla med återvinningscentraler. I 

SÖRAB-regionen bor idag drygt en halv miljon människor, varav cirka 33 000 i 

Danderyd. Utifrån befolkningsprognoser uppskattas befolkningen  i Danderyd uppgå till 

ca 38 000 år 2030. Samtliga återvinningscentraler och returparker kan nyttjas av alla 

boende i SÖRAB-kommunerna.  

SÖRAB driver idag fem återvinningscentraler och en relativt nybyggd returpark (Stockby 

på Lidingö). För att möta regionens befolkningsökning och invånarnas behov planeras 

nya returparker i Sollentuna, Vallentuna, Täby samt i Järfälla och Sundbyberg.  SÖRAB 

bedömer att det är nödvändigt att det ska finnas en returpark i samtliga ägarkommuner 

(utom Solna som delar med Sundbyberg). Den nya returpark som planeras i Danderyd 

påminner i stort om returparken i Stockby, med skillnad att Danderyds returpark 

planeras få ett ännu större fokus på återbruk. Här föreslås ett så kallat returtorg, där 

verksamheter fokuserade på återbruk såsom reparation och second hand kan samsas 

med eventuellt café och konsthall.   

http://www.sorab.se/om-oss/pagaende-projekt/nya-returparker/
http://www.sorab.se/url/?response=356
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Var slängs avfallet i dag? 

Det finns olika sätt att bli av med sitt avfall idag.  

För att lämna till exempel grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall kan invånare och 

företag åka till någon av SÖRAB:s återvinningscentraler, där Hagby i Täby och Stockby 

på Lidingö är de två närmaste.  

Invånare kan även beställa särskild hämtning av de flesta avfallsslag vid fastigheten och 

både hushåll och verksamheter får alltid sitt matavfall och restavfall hämtat vid 

fastigheten av kommunens insamlingsentreprenör. 

Varannan vecka kommer den mobila återvinningscentralen till Danderyd, där invånarna 

kan lämna mindre mängder av sådant avfall man åker med till en återvinningscentral, 

men även saker till återbruk.  

Förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar lämnar invånarna till de 

gröna återvinningsstationerna som finns på olika platser i kommunen. 

Återvinningsstationer finns även på SÖRAB:s anläggningar och till dessa får även 

företag lämna förpackningar. 

 

Varför behövs en returpark i Danderyd?  

I dag finns det ingen återvinningscentral i Danderyd. För att göra sig av med sitt avfall 

måste danderydsborna åka till grannkommunerna. Hagby i Täby, som är en av de 

närmaste återvinningscentralerna, är redan idag underdimensionerad. Sett till den 

växande befolkningen i kommunerna måste en nybyggnation till för att nå en lösning på 

problemet.  

För att kunna nå mål om mer återvinning och öka möjligheten att minska avfallet, det vill 

säga återbruka mera, så behöver det bli lättare för invånarna att göra rätt. Det är därför 

kommunens och SÖRAB:s gemensamma ambition är att anlägga en returpark. 

 

Vilka kommer vara de typiska besökarna? 

De typiska besökarna kommer att vara boende och företagare i Danderyd, och till viss 

del även boende i Täby och Sollentuna.  

 

Vad har Danderyd för plan när det kommer till återvinning? 

Danderyd har tillsammans med åtta övriga kommuner som äger SÖRAB en gemensam 

avfallsplan som sträcker sig fram till 2020. Målen i avfallsplanen är tydliga. Regionen 

ska verka för att minimera avfall i enlighet med modellen "avfallstrappan", och det ska 

vara lätt att göra rätt för att minska avfallsmängden. "Avfallstrappan" är ett EU-direktiv 

som styr hur avfallet ska tas om hand. "Avfallstrappan" har fem nivåer: minimera, 

återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera.  

Att främja återbruk är att förebygga uppkomst av avfall, vilket utgör det översta och 

mest prioriterade steget i "avfallstrappan". För varje produkt eller material som kan 

återbrukas är det en produkt mindre som behöver produceras. Men för att lyckas måste 

dagens återvinningscentraler anpassas för att, inte bara erbjuda, utan även uppmuntra 

och stimulera till återbruk och cirkulärt tänkande. Med en medveten utveckling av 

dagens återvinningscentraler till returparker genereras inte bara miljönytta, utan även 

en bredare kontaktyta till besökare. 

 

Hur mycket återvinns idag från Danderyd? 
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I Danderyd återvinns 42% av det hushållsavfall som uppstår genom materialåtervinning. 

Med andel hushållsavfall som materialåtervinns menas mängden förpackningar och 

tidningar, elavfall, batterier, metallavfall, wellpapp samt däck, utsorterat gips, planglas, 

plast, textilavfall, konstruktionsmaterial och övrigt grovavfall som inlämnas för 

materialåtervinning. 

Kommunen har som närmaste mål att återvinna 50% av det hushållsavfall som uppstår 

till år 2020.  

 

Hur mycket avfall lämnas till den mobila återvinningscentralen i Danderyd? 

Nedan visas total mängd avfall samt el och farligt avfall som lämnats till den mobila 

ÅVC:n i regionen under 2017. I Järfälla, Upplands Väsby, Sundbyberg och Lidingö kan 

man anta att många invånare väljer att åka till sina närmsta stationära 

återvinningscentraler/returparker istället för att nyttja den mobila.  

Kommun 
Avfall 
(kg) 

El och FA 
(kg) 

Antal besök 
ÅVC 

Antal besök 
FA 

Järfälla 4646 1555 204 167 

Solna 17022 3819 452 445 

Vallentuna 19292 6693 406 397 

Täby 32320 6403 470 444 

Sollentuna 12091 5039 449 449 

Upplands 
Väsby 5009 661 173 151 

Sundbyberg 5155 2305 191 201 

Danderyd 77524 15629 1074 1075 

Lidingö 2840 1136 223 220 

 

 

Hur mycket som hamnar i hushållssoporna i Danderyd som borde lämnas in till 
återvinning? 
Ca 30% av det som finns i soppåsarna är sådant som ska ligga där (=brännbart 
restavfall). 70% är material som hade kunnat återvinnas, t ex matavfall eller 
förpackningar.  
 

Vad händer med den mobila återvinningscentral som finns i dag i kommunen? 

Den mobila återvinningscentralen kommer att finnas kvar så länge kommunen och 
SÖRAB bedömer att behovet finns. Den mobila ÅVC:n bedöms dock inte vara en 
långsiktigt hållbar lösning för att nå målen om återbruk och återvinning. 

 
Kan inte avfallet hämtas upp vid fastigheterna istället? 

Fastighetsnära insamling finns idag i form av hämtning av hushållsavfall vid fastigheten. 

Avfall som kan hämtas är t ex grovavfall, elavfall, trädgårdsavfall, fallfrukt, textilier och 

farligt avfall. Insamlingen är förenad med en kostnad utöver den vanliga sophämtningen 

för att finansiera de entreprenörskostnader som den medför. Kommunen anser att 

fastighetsnära insamling inte kan ersätta en returpark, utan att de tillsammans med den 

mobila återvinningscentralen ska ses som komplement till varandra. Den mobila 

återvinningscentralen besöker idag Danderyd två gånger i månaden. Den kommer 

fortsatt att fungera som insamlingsställe så länge kommunen och SÖRAB bedömer att 

behovet finns.  

 

Kan inte kommunen ta över ansvaret för förpackningsinsamlingen? 



  

  

4 (11) 

Förpackningsinsamlingen är idag reglerad av producentansvaret och därmed är det inte 

kommunens ansvar att samla in förpackningar. Om kommunerna ska ta över ansvaret 

krävs en lagändring. Det pågår utredningar på riksdagsnivå om hur förpackningar och 

tidningar ska hanteras i framtiden. SÖRAB med ägarkommuner har undersökt vilket 

insamlingssystem som är mest lämpat i regionen baserat på faktorerna miljö, ekonomi 

och invånarperspektiv, men valt att avvakta med beslut tills det blir klart vad riksdag och 

regering beslutar. 

 

Tas hänsyn till den utbyggnad som pågår i grannkommunerna? 

Det sker utbyggnad i SÖRAB:s samtliga ägarkommuner, varför behovet av returparker 

ökar. SÖRAB planerar i dagsläget tre nya returparker - i Danderyd, Vallentuna och 

Sollentuna - samt planerar för byggnation av ersättningsanläggningar i Sundbyberg och 

uppgradering av anläggningarna i Täby och Järfälla. 

 
Kommer kommunens barn att utbildas i återbruk och återvinning? 

SÖRAB har redan idag ett väl utbyggt utbildningsupplägg för regionens yngre invånare. 

Det finns en önskan från SÖRAB att ha en utbildningslokal/kreativ studio i Danderyd, 

där barnen kan få en helhetsupplevelse med studiebesök på Returparken och en kreativ 

workshop för att utbilda nya generationer i cirkulärt och mer hållbart levnadssätt.  

 
Hur vet jag som besökare att avfallet tas om hand på rätt sätt? 

Att samla in, bearbeta, lagra och avsätta denna typ av avfall, och i så stora mängder 

som SÖRAB gör, innebär att verksamheten är anmälningspliktig eller tillståndspliktig. 

Det innebär att det finns lagregleringar som syftar till att hanteringen av avfallet sker på 

ett korrekt sätt och att det är spårbart hur mycket avfall som samlas in, hur det hanteras 

och var det hamnar i slutändan. Anmälnings- och tillståndspliktiga anläggningar lyder 

under kommunens och/eller länsstyrelsens tillsyn vilket innebär att årlig rapportering 

sker till tillsynsmyndigheten samt att verksamheten får tillsynsbesök där 

tillsynsmyndigheten undersöker att lag- och villkorskrav är uppfyllda. 

Att lämna avfall direkt till SÖRAB är en garant för brukaren att avfalle t tas om hand på 

ett riktigt sätt. 

 

Kan inte FTI:s stationer för förpackningsinsamling ersättas av Danderyd 

Returpark? 

Kommunens och SÖRAB:s bedömning är att återvinningsstationerna kommer att 

behövas även framöver. Förpackningar och tidningar är, till skillnad från till exempel 

grovavfall, elavfall och trädgårdsavfall, avfall som uppstår nästan varje dag i hemmen. 

För att öka möjligheten att dessa lämnas till återvinning behöver återvinningsstationer 

finnas i närhet till bostäderna. Detta för att underlätta för de som har förpackningar och 

tidningar att lämna till återvinning och samtidigt sprida ut kapaciteten i behållarna. 

Kommunen kommer inte att avveckla stationer för förpackningsinsamling i och med 

etableringen av en returpark. Däremot kommer det troligtvis att finnas även en 

förpackningsinsamling (återvinningsstation) inom Returparken. 

 

2. LOKALISERING  

Var ska returparken ligga? Varför har platsen valts?  

Returparken är planerad att ligga vid Enebybergsvägen, söder om Golfcenter. När 

SÖRAB ska etablera en returpark är följande förutsättningar nödvändiga:  
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• Det ska vara lätt att ta sig till returparken med bil , allmänna 

kommunikationsmedel eller med cykel. 

• Returparken bör inte ligga i absolut närhet till bostäder. 

• Returparken kan med fördel ligga i anslutning till andra målpunkter som ofta 

besöks, tex Enebyängens handelsområde.  

• De platser som väljs ska inte planeras att användas för andra aktiviteter än 

returparken under väsentligt längre tid. 

• Området ska helst omfatta ca 2,5 – 3 hektar. 

Att valet föll på denna plats beror på att nödvändiga förutsättningar uppfylldes: 

• Området är lättillgängligt för biltrafik från E18, Enebybergsvägen och via buss. 

• Det finns redan gång- och cykelväg till området och busshållplats planeras i 

närheten. 

• Platsen går inte att bebygga med bostäder på grund av närheten till 

transformatorstationen Anneberg.  

• Det finns få bostadsgrannar i absoluta närområdet. 

• Enebyängens handelsplats ligger i närheten som många redan idag besöker. 

• Kommunen äger marken som är rätt anpassad i storlek. 

 

Behövs en returpark i Danderyd när Hagby finns? 

I Danderyd behövs en egen returpark för att underlätta för invånare att lämna in avfall 

och bidra till återvinning och återbruk.  

Återvinningscentralen Hagby i Täby är underdimensionerad sett till dagens besöksantal, 

vilket bland annat betyder långa köer och väntetid. Hagby är heller inte optimal för 

återbruk.  

 

Kan inte Hagby byggas ut istället? 

SÖRAB har planer på att bygga ut en returparksdel på Hagby. Anledningen till att 

SÖRAB inte gjort något märkbart på Hagby fram till nu gällande bland annat 

trafiksituationen är att alla ytor har varit upptagna. Det är fullt på anläggningen och svårt 

att utöka ytorna kring ÅVC:n, då det är ett stort berg i vägen.  

 

Planen är att behålla befintlig ÅVC för företag och bygga en ny returpark för hushåll på 

kompostplattan. På helgerna kan båda strömmarna vara öppna för hushåll. Men oavsett 

om dessa planer blir av eller inte så behövs fler returparker i regionen.  

 

 Vem kommer att få lämna avfall på returparken? 

Alla invånare i SÖRAB-kommunerna är välkomna till vilken SÖRAB-anläggning som 

helst. Eftersom planer finns på att bygga nya returparker i Sollentuna, Vallentuna, 

Sundbyberg, Järfälla och Täby torde Danderyds returpark till största delen komma att 

besökas av danderydsbor och företag. 

 

Har andra platser utretts? 

Ett område längs Rinkebyvägen och den gamla jaktskyttebanan norr om 

Edsbergsvägen har utretts, men inga andra platser har bedömts ha lika goda 

förutsättningar som huvudalternativet vid transformatorstationen Anneberg.  

 

Vore det inte lämpligt att invänta den nya översiktsplanen? 

Framtagandet av kommunens nya översiktsplan är ett arbete som kommer pågå under 

de närmast kommande åren. Utredningen om hur miljön längs med E18 kan förbättras, i 

vilken en tunnelförläggning av E18 är ett alternativ, kommer löpa parallellt med 

översiktsplanearbetet genom bl a framtagandet av den strukturplan som 
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kommunfullmäktige beslutade om den 5 mars 2018. Behovet av en returpark i Danderyd 

finns redan idag och med en växande besöksfrekvens på de befintliga anläggningarna 

kan inte de kommunövergripande planerna och programmen inväntas. 

 

Kan inte kommunen städa bättre kring återvinningsstationerna? 

Det råder producentansvar på förpackningar och tidningar, vilket betyder att det är 

producenterna som ansvarar för att dessa samlas in och materialåtervinns. Företaget 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) sköter insamlingen och ansvarar för att det 

städas kring behållarna. Kommunen upplåter mark åt FTI:s behållare på strategiska 

ställen i kommunen. Även SÖRAB upplåter mark på sina anläggningar till FTI:s  

behållare.  

 

Är det inte effektivare att ha färre och större anläggningar än flera mindre?  

SÖRAB har gjort utredningar som visar att invånarna vill att det ska vara lätt att göra 

rätt och ju närmare det är till platser där man kan lämna avfall, desto mer kommer att 

återvinnas och återbrukas. SÖRAB utgår från kundernas/invånarnas behov. Skulle man 

bygga en anläggning för en halv miljon invånare skulle den bli gigantisk.  

SÖRAB bygger flexibla anläggningar för att möjlighet ska finnas att följa utvecklingen, 

exempelvis gällande utsortering av nya fraktioner till återvinning. Utgångspunkten för en 

returpark är inte att den ska vara lönsam, utan ge bästa möjliga service till invånarna. 

 

3. GESTALTNING OCH INNEHÅLL  

Vad är en returpark? 

SÖRAB:s Returparker fungerar som en återvinningscentral men här är  återbruk 
och återvinning det centrala. Här kan gammalt material få nytt liv.  

Enligt "Stockbymodellen" byggs ett Returhus/mottagningshall, där besökarna direkt 

välkomnas av personal när de kommer till anläggningen. Där fokuseras på det avfall 

som är mest viktigt för miljön att sortera ut först, nämligen det som är farligt samt det 

som kan återbrukas. SÖRAB sätter kunden i fokus och devisen är att det ska vara ”lätt 

att göra rätt”, vilket har resulterat i mer bemanning, generösa öppettider samt en 

genomtänkt och tydlig skyltning.  

Skulpturer och konstverk ska smycka parken och vara exempel på hur man kan ta 

tillvara materialråvaror och använda dem på nytt. Utsmyckningarna ska inspirera 

besökarna till ett cirkulärt tankesätt och att återvinna och återbruka mer.  

Vid sidan av returparken planeras på vissa anläggningar ett så kallat returtorg.  Exakt 

vad det ska innehålla och hur det ska utformas håller SÖRAB på att arbeta fram. Det 

skulle kunna bli en handelsplats med möjlighet att lämna saker till återvinning och 

återbruk, köpa återbrukade saker, lämna in material på reparation och när man är klar 

med sina ärenden kan man dessutom ta en kopp kaffe. Allt detta för att samhället måste 

röra sig mot ett mer cirkulärt och hållbart samhälle.  

Den planerade returparken i Danderyd ska vara till för både invånare och företagare 

och kommer ge möjlighet att både återvinna och återbruka på ett enklare sätt än idag 

och därmed minska miljöbelastningen på ett modernt vis. 

 

Hur ska returparken drivas? 
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Anläggningen kommer att ägas och drivas av SÖRAB, som är det regionala 

avfallsbolaget som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, 

Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. SÖRAB driver idag fem 

återvinningscentraler samt en prisbelönt returpark i Stockby på Lidingö, och det 

planeras nya returparker i Sollentuna, Vallentuna, Täby, samt i Järfälla och Sundbyberg 

vilka ska ersätta nuvarande Görvälns ÅVC respektive Kvarnkullen ÅVC.  

SÖRAB kommer ansvara för att bemanna och driva verksamheten.  

 

Vilka öppettider planeras returparken att ha? 

Returparken planeras ha öppettider anpassade utifrån efterfrågan för att på bästa sätt 

tillmötesgå invånarnas behov. Stockby returpark i Lidingö är öppen måndagar-torsdagar 

12.00-20.00 och fredagar, lördagar och söndagar 09.00-16.00, och returparken i 

Enebyberg planeras ha liknande öppettider. Öppettiderna kommer vid behov justeras så 

att de inte sammanfaller med pendlartrafik morgontid på vardagar. 

 

Vad kommer man kunna lämna i returparken? 

Privatpersoner och företag ska kunna lämna saker som går att återbruka, grovavfall, 

elektronik, vitvaror och farligt avfall. Även trädgårdsavfall i mindre omfattning.  

Vanligt hushållsavfall som matavfall och restavfall kommer inte att kunna lämnas på 

returparken. Detta kommer fortsatt transporteras av kommunens upphandlade 

entreprenör till Hagby, som är en omlastningsstation, innan det åker vidare till 

förbrännings- och rötningsanläggningar.  

 

Vad händer med avfallet som lämnas in? 

Allt material som lämnas in på returparken transporteras och behandlas på andra 

anläggningar beroende på materialslag.   

 

Hur ska returparken se ut? 

Parken ska vara trygg, inbjudande och välkomnande där besökaren kommer ha bra 

överblick över funktioner och utbud. Anläggningen kommer att utformas av en arkitekt 

så att den blir funktionell och väl anpassad efter omgivningarna med lättillgängliga 

entréer för cyklister och kollektivtrafikresenärer. Då det är så tidigt i processen är det 

inte klart exakt hur parken ska gestaltas, Stockby returpark i Lidingö står som förebild 

för den planerade anläggningen i Danderyd. 

SÖRAB ämnar samarbeta med lokala konstnärer för utsmyckning av anläggningen.  

 

Kommer Danderyds returpark vara precis som Stockby på Lidingö?  

SÖRAB har tagit fram ett koncept för returparker som finns att se på sorab.se. Där finns 

också en film som gestaltar konceptet där bilder från Stockby på Lidingö visas. Stockby 

står modell för SÖRAB:s framtida returparker. Där tillräcklig plats och strategiskt läge 

fås planerar SÖRAB utöka returparkerna med returtorg, där återbruk och cirkulärt 

tänkande står än mer i fokus. Filmen visar även vad ett returtorg skulle kunna vara. Till 

Danderyds returpark planeras ett returtorg. Något sådant finns ännu inte i regionen.  
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4. MILJÖ, BULLER OCH RISKER 

Kommer returparken att påverka det angränsande naturreservatet? 

Området ligger nära det blivande naturreservatet i Rinkebyskogen, men returparken 

kommer inte att ha någon påverkan på reservatet. I kommunens översiktsplan från 2006 

redovisas området som grönområde och regionalt kilområde. Lokaliseringen motiveras 

idag av de miljövinster returparken medför och de begränsade rekreativa och 

ekologiska värdena som finns.  

 

Finns grönområden som kan påverkas av bygget? 

Området ligger nära det blivande naturreservatet i Rinkebyskogen, men returparken 

kommer inte att ha någon påverkan på reservatet. Transformatorstationen Anneberg, 

som finns i direkt anslutning i området, har viss påverkan på omgivningen. Detta 

innebär att till exempel bostäder i stor skala inte är lämpligt att bygga i området. 

Naturmiljön i området påverkas av trafiken på E18 och Enebybergsvägen i ännu större 

utsträckning än av transformatorstationen. Området är brant och inte direkt tillgängligt 

för allmänheten idag Sammantaget är de rekreativa och ekologiska värdena därför 

begränsade och sett till de miljövinster som returparken väntas medföra bedöms 

lokaliseringen vara lämplig.  

Dagvatten planeras att efter rening infiltreras i grönområdet mellan Enebybergsvägen 

och E18. 

 

Kommer några bostäder påverkas av returparken? 

Det finns en bostad i returparkens absoluta närhet. 

 

Kan farliga ämnen spridas vidare ut i naturen vid t ex stora skyfall eller en 

olycka? 

Anledningen till att returparker finns är för att de ska motverka spridning av farligt 

material. Istället för att målarfärg, batterier och lösningsfärg hamnar i hushållssoporna, 

spolas ned eller läcker ut i dagvatten ska de lämnas in för omhändertagande. 

Det är av stor vikt att inga farliga ämnen sprids från returparken. Därför är det höga krav 

på skyddsåtgärder vid mottagande, hantering och lagring av farligt avfall inom 

returparken. Exempel på skyddsåtgärder är hantering under tak, tillgång till 

absorptionsmedel, täta ytor, invallningar, uppsamling, rening och kontroll av dagvatten. 

Dagvattenhanteringen planeras så att flödet av utgående vatten kan stängas av om så 

skulle behövas vid till exempel ett spill. 

 

Kan det finnas risk för bränder? 

Brandfarliga varor kommer tas emot och lagras inom anläggningen vilket innebär en 

brandrisk. Hantering och lagring av detta avfall sker enligt de lagkrav som finns samt 

utifrån de riskbedömningar som görs för SÖRAB:s återvinningscentraler. Syftet är att 

minimera brandrisker och vid eventuell brand snabbt kunna larma, rädda och släcka. 

Tillstånd för brandfarlig vara söks hos räddningstjänsten, som också kommer att bedriva 

tillsyn. Försiktighetsmåtten omfattar bland annat EX-klassning av vissa utrymmen, 

brandlarm, släckutrustning och egenkontrollrutiner. 

 

Hur hanteras riskerna för buller? 
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Anläggningen och verksamheten anpassas för att bullret ska hållas på en så låg nivå 

som möjligt. En bullerkartläggning har genomförts som en del i planeringen. 

Kartläggningen har utgått ifrån ljudmätningar genomförda på Stockby returpark och har 

applicerats på förutsättningarna på den tilltänkta placeringen vid Enebybergsvägen. 

Kartläggningen visar att bullernivåer kommer att ligga inom ramen för 

Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller. Bullernivåerna har också bedömts utifrån 

det nuvarande trafikbullret på platsen. 

 

Hur hanteras riskerna för lukt från anläggningen? 

Allt material som lämnas in sorteras omedelbart för upphämtning, vilket minimerar risk 

för både lukt och skadedjur. Eftersom man inte kommer att kunna lämna in avfall som 

kan ruttna som t ex matavfall eller dylikt, utan endast grovavfall, elektronik, vitvaror och 

farligt avfall, så kommer returparken inte heller att lukta. 

 

Hur hanteras riskerna för skadedjur på anläggningen? 

Allt material som lämnas in sorteras omedelbart för upphämtning, vilket minimerar risk 

för både lukt och skadedjur. Eftersom man inte kommer att kunna lämna in avfall som 

kan ruttna som tex matavfall eller dylikt, utan endast grovavfall, elektronik, vitvaror och 

farligt avfall, så kommer returparken inte heller att dra till sig skadedjur. 

 

Vad kommer att göras för att minimera risk för skräp utanför anläggningen?  

SÖRAB upprättar städplaner och rutiner för att hålla snyggt och rent på sina 

anläggningar, och tillsammans med kommunen kommer bolaget se till att 

tillfartsvägarna vid behov städas. Bolaget samarbetar med lokala idrottsföreningar som 

städar och får en peng till lagkassan. Insatser görs även i omgivningen då sådant som 

besökare tappat tas omhand. 

 

Hur kommer ni arbeta för att minimera risken för nedskräpning utanför 

anläggningen? 

SÖRAB ansvarar för att transporter av insamlat avfal l ut från returparken sker i nätade 

containers så att ingen last tappas längs vägen. Kommunen och SÖRAB kommer 

tillsammans att ta fram rutiner för att säkerställa att området och tillfartsvägarna hålls 

rena.  

 

5. TRAFIK 

Vilken påverkan kommer anläggningen att få på trafiken längs Enebybergsvägen? 

Som underlag för detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen, kommer en 

trafikutredning tas fram för returparken inför samrådet. Utredningen ska studera vilka 

effekter returparken skulle få på befintlig trafiksituation, samt hur den fysiska trafikmiljön 

i anslutning till returparken behöver utformas med fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet 

och framkomlighet för olika typer av trafikanter.  

 

Besökstrafik till en returpark genereras i huvudsak kvällar och helger, och alltså inte de 

tider då genomfartstrafiken på Enebybergsvägen är som tätast. Dessutom planeras 

returparken att hålla stängt på vardagsmorgnar. 
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Tung trafik för utforsling av insamlat avfall ska styras åt söder och vidare till E18, och 

kommer därmed inte trafikera Enebybergsvägen norrut. 

 

Var/hur ska den tunga trafiken köra? 

SÖRAB kommer ställa krav i sina avtal med transportfirmorna på att de inte får köra 

norrut på Enebybergsvägen. Idag ställs liknande krav att tung trafik från Hagby inte får 

köra på Sandavägen. 

 

Kan vi införa genomfartsförbud för andra än danderydsbor på Enebybergsvägen? 

Det är inte rimligt att förbjuda genomfart på Enebybergsvägen för övriga än 

danderydsbor. Om t ex Täby skulle göra samma sak kan inte danderydsborna åka till 

Täby centrum eller Hagby, vilket inte vore positivt. Danderyds kommun för dock 

kontinuerlig dialog med Täby kommun, i syfte att hitta sätt att avlasta Enebybergsvägen.  

 

Beräkning av resor från Danderyd till Hagby idag? 

För Hagby ÅVC är besökarandelen 13,6% av 256 800, vilket ger 35 000 besökande 

bilar från Danderyd. Detta gäller bara själva ÅVC-delen och omfattar inte bilar som 

enbart lämnar förpackningar, återbruk samt kompost eller ris, då dessa delar inte har 

mätning.  

(På Stockby på Lidingö är 0,6% av bilarna från Danderyd, vilket betyder att av 130 000 

besökande bilar på Stockby 2017, så kom 780 från Danderyd.) 

 

Hur kan jag ta del av trafikutredningen? 

Den kommer vara en del av miljökonsekvensbeskrivningen som kommer att visas i 

samrådsförfarandet. 

 

6. PROCESSEN  

Hur långt har planerna för en returpark i Danderyd kommit? 

Kommunstyrelsen gav 2015-03-30 kommunledningskontoret i uppdrag att utreda 

lämplig plats för att anlägga en återvinningscentral. Kommunstyrelsen godkände 2016-

11-28 ett start-PM med riktlinjer för en ny returpark vid Enebybergsvägen söder om 

Golfcenter. Byggnadsnämnden fick samtidigt i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan 

för området. SÖRAB har därefter fått i uppdrag att ta fram underlag till detaljplanen. 

Arbetet pågår. Den 13 juni 2018 hölls ett tidigt informationsmöte, innan själva processen 

med att ta fram ett utvecklat förslag för returparken tar vid under hösten 2018.  

 

Hur ser tidplanen för returparken ut? 

Planarbetet beräknas pågå fram till slutet av 2019. Anläggandet av returparken 

uppskattas ta cirka två år och kan därför vara klart tidigast under år 2022. De som 

berörs av planförslaget planeras att få lämna synpunkter under våren 2019.  

 

Hur stort område kommer att planläggas? 

Plan- och bygglagen anger att en detaljplan inte får omfatta ett större område än vad 

som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid. Den nya detaljplanen 

kommer alltså avgränsas så att endast själva returparkens ryms med tillhörande vägar 
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och dagvattendammar. Inga andra verksamheter än returparken är i dagsläget aktuella 

att reglera i detaljplanen. Ytan som behövs för returparken är 1 – 1,5 hektar. 

 

Vilka möjligheter finns att påverka processen? 

Just nu befinner sig projektet i sitt startskede och plansamråd planeras genomföras 

under första kvartalet 2019. Alla som vill tycka till är välkomna att lämna synpunkter 

under planprocessen. Det är dock bara sakägare, det vill säga fastighetsägare och 

boende inom och i direkt anslutning till planområdet, som i ett senare skede kan få rätt 

att överklaga planen, under förutsättning att de lämnat synpunkter någon gång under 

processens gång. I planprocessen ges möjlighet att lämna synpunkter både i 

plansamrådet och under granskningsskedet. Den 13 juni 2018 hölls ett 

informationsmöte, redan innan själva planprocessen startat. Vi tar till oss synpunkter 

som kommer in redan nu, men kommer inte att sammanställa och besvara dem i något 

formellt dokument. 

 

 

 

 


