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    Nacka Miljövårdsråd   

      Nacka 2014-11-04 
  

Yttrande angående miljötillstånd för Boo 
återvinningscentral 
  
Nacka Miljövårdsråd har synpunkter på lokaliseringen av ett nytt ÅVC i 
Boo, dnr M2014-1069.  
 
Nacka Miljövårdsråd anser att den alternativa lokaliseringen, på ”Boo-tippen”, har 
många fördelar gentemot den föreslagna lokaliseringen vid Boo-vägen. Dessa fördelar 
har inte redovisats i ansökan. Man avfärdar ”Boo-tippen” som lokalisering i följande 
mening: ”I kontrast till den planerade lokaliseringen är markförhållandena på den angränsande 
gamla Boo-tippen, som undersökts som en alternativ lokalisering, problematiska och en eventuell 
exploatering av detta område innebär stora kostnader. Den heterogena fyllningen med mycket organiskt 
material på Boo-tippen innebär att sättningar pågår i fyllningen och kommer att pågå under en lång tid 
samt att dränering av dagvatten är tekniskt komplicerad och kostsam.” 

Området ”Boo-tippen” är stort och endast en mindre del av området har undersökts 
som alternativ placering. Markförhållandena varierar kraftigt inom området. Hade en 
annan del av ”Boo-tippen” undersökts hade slutsatsen kunnat bli annorlunda. Nacka 
Miljövårdsråd anser att flera placeringar av lokalisering på ”Boo-tippen” ska utredas 
samt att även fördelarna med de alternativa lokaliseringarna ska redovisas i ansökan. 
Om så inte görs finns det risk för en mindre bra lokalisering av Boo ÅVC, samt 
eventuell överklagan av miljötillståndet och fördröjningar i genomförandet.  
 
Nacka Miljövårdsråd vill ge följande kommentarer angående lokaliseringen av Boo 
ÅVC; 

• En sanering av ”Boo-tippen” är nödvändig oavsett om området ska exploateras 
eller ej, och oavsett den framtida användningen av området. Eventuella 
saneringskostnader är därmed inget som skall användas som ett argument emot 
att placera ÅVC på området. Det är alltså inte fråga m någon extrakostnad  
p g a Boo ÅVC. 

• ”Boo-tippen” har en egen infartsväg från Boo-vägen. Därigenom undviker man 
att, som i den föreslagna lokaliseringen vid Boo-vägen, att Boovägen blir en 
del av anläggningen. I den föreslagna lokaliseringen kan man få problem med 
bilar och släpvagnar som korsar Boo-vägen och cykelbanan, och eventuellt 
backar, kör fel eller brister i uppmärksamhet. 

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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