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    Nacka Miljövårdsråd   

      Nacka 2014-10-06 
  

Remissvar för bygglovsansökan för Boo 
återvinningscentral, Nacka kommun 
  
Nacka Miljövårdsråd har synpunkter på lokaliseringen av ett nytt ÅVC i 
Boo.  
 
Förslaget (Dnr B2014-0655) innebär att man placerar ÅVC på bägge sidor om 
Boovägen, som bl a tjänar som skolväg. Detta inebär att transporter, bl a med 
släpvagn, kommer att korsa Boovägen  och dess cykelbana. Risk finns att släpvagnar 
backas eller vänds på Boovägen eller dess cykelbana.  

Ansökan innebär även att man måste avverka den existerande skogen på platsen, 
därigenom förvandlas ett grönområde till exploaterad mark.  
Detta är anmärkningsvärt då den gamla soptippen ”Boo-tippen” ligger några hundra 
meter därifrån. Nacka Miljövårdsråd vill att man utreder ett alternativ där man sanerar 
marken på ”Boo-tippen” och utnyttjar denna mark till ÅVC. Det finns många fördelar 
med att utnyttja ”Boo-tippens” mark; 

- Fastigheten blir sanerad 
- Fastigheten är plan och  ingen stora markarbeten som sprängning/schaktning 

behöver utföras (utöver saneringen som ändå måste genomföras) 
- Inga grönområden tas i anspråk för ÅVC och ingen avverkning av träd är 

nödvändig 
- ”Boo-tippen” har en egen infartsväg från Boovägen. Därigenom undviker man 

att Boovägen blir en del av anläggningen och minimerar problem med 
släpvagnar på Boo-vägen. 

- ÅVC kan byggas permanent på platsen, istället för att bli en tillfällig ÅVC-
anläägning. Man behöver då inte bygga en separat permanent anläggning eller 
riva denna. Detta innebär stora kostnadsbesparingar för rivning av denna 
anläggning samt uppförande av den permanenta ÅVC-anläggningen. Dessutom 
sparar man på Nackas grönområden, då ingen 
sprängning/schaktning/avverkningsarbeten är nödvändiga för den tillfälliga 
anläggningen. Flera av dessa åtgärder, särskilt sprängningen, är irreversibla. 

- Fastigheten har tidigare använts som soptipp. Det är lätt att få acceptans för en 
ÅVC på platsen från de boende i Boo. 

Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religöst 
obunden förening, grundad 1969, med både enskilda 
personer och nackaföreningar (bostadsföreningar, 
idrottsföreningar, m fl) som medlemmar. 
Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, 
trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är 
remissorgan i kommunala planfrågor.  
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Ifall den föreslagna platsen ska användas till ÅVC tillkommer problem med 
höjdskillnaden. Troligen måste marken sprängas och/eller schaktas utöver 
avverkningen för att bygget av ÅVC ska komma till stånd. Nacka Miljövårdsråd anser 
att ett bygglov måste föregås av marklov för markarbetena. 

 

 

För Nacka Miljövårdsråd 

 

 

 

 

…………………….....……          
Lina Olsson 
Styrelsesuppleant 
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