
 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 
Denna bilaga åtföljer anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § 
miljöbalken. Planerad verksamhet utgörs av mottagning och mellanlagring av 
hushållens och småföretagens grovavfall och farliga avfall, inom de 
mängdbegränsningar som gäller för en anmälningspliktig verksamhet enligt 29 kap 
49 och 51 §§ Miljöprövningsförordningen. 

I bilagan beskrivs bland annat verksamheten, påverkan på vatten och luft, 
avfallsproduktion, energiåtgång och planerad egenkontroll. 

 

SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, 
Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och 
Vallentuna. SÖRABs uppdrag är att på ett miljöriktigt, rationellt och hygieniskt 
sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner 
förutom Stockholm. SÖRAB tar även emot verksamhetsavfall från företag i 
regionen. 

 

SÖRAB äger och driver en avfallsanläggning på Löt i Vallentuna, en 
återvinningsanläggning i Hagby, Täby. Därutöver äger och driver SÖRAB sex 
stycken återvinningscentraler varav en vardera finns på Hagby återvinnings-
anläggning respektive Löt avfallsanläggning. Övriga återvinningscentraler finns i 
Sundbyberg, Upplands Väsby, Lidingö och Järfälla. 

På SÖRABs återvinningscentraler kan privatpersoner lämna farligt avfall och 
grovavfall. Därutöver har SÖRAB på sina återvinningscentraler i möjligaste mån 
berett plats för förpacknings- och tidningsinsamlingens kärl samt för 
samarbetspartners som kan ta emot saker för återvinning. SÖRAB har också 
mobila återvinningscentraler som ställs upp kvällstid i kommunerna. 

I sitt senaste projekt på Stockby, Lidingö har SÖRAB byggt en returpark istället 
för en traditionell återvinningscentral. En returpark kan beskrivas som en 
återvinningscentral som vidareutvecklats till ett nav för återbruk. 

Ägarkommunerna och SÖRAB har en gemensam avfallsplan som i nuläget 
sträcker sig fram till 2020 (www.sorab.se/hushall/avfallsplan/). Arbete pågår för 
att ta fram en ny gemensam avfallsplan som sträcker sig från 2021-2032. 

Målen i avfallsplanen omfattar att röra sig uppåt i avfallstrappan, att det ska vara 
lätt att göra rätt och att människan (invånaren, medborgaren) ska stå i centrum. 

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.  

Ska detta lyckas måste återvinningscentralerna anpassas till returparker som med 
sitt innehåll erbjuder möjligheter för och stimulerar till återbruk, cirkulärt 



 

tänkande  och materialåtervinning. SÖRABs mål är att åstadkomma detta bland 
annat genom att skapa flera returparker i SÖRAB-regionen. 

Returparker fungerar som en återvinningscentral men här är återbruk 
och återvinning det centrala. Enligt "Stockbymodellen" förses anläggningen med 
ett returhus/en mottagningshall (se figur 1) där besökaren välkomnas av personal 
vid ankomst till anläggningen. I returhallen fokuseras på det avfall som är 
miljöviktigast att sortera ut först. Det vill säga det som är farligt avfall samt det 
som kan återbrukas. 
 
Genom att bygga en Returpark i Vallentuna erbjuds kommuninnevånarna en 
utökad service samtidigt som SÖRAB arbetar i enlighet med målen i avfallsplanen 
och avlastar den nuvarande återvinningscentralen på Hagby 
återvinningsanläggning i Täby. 

 
Figur 1: Konceptskiss för Returparken i Vallentuna. 

 
Planerad verksamhet utgörs av mottagning och mellanlagring av hushållens och 
småföretagens grovavfall och farliga avfall, inom de mängdbegränsningar som 
gäller för en anmälningspliktig verksamhet enligt 29 kap 49 och 51§§ 
Miljöprövningsförordningen (2013:251), MPF, se tabell 1. Verksamhetskoderna är 
90.40 samt 90.60. 

Anläggningen blir en ”fullsortimentsanläggning” för hushållens grovavfall och 
farliga avfall. Med fullsortimentsanläggning menas att kunderna ska kunna lämna 
ifrån sig allt avfall (förutom det som hämtas fastighetsnära) på ett ställe. Avfallet 
som kommer till returparken transporteras kontinuerligt bort till externa 
behandlingsanläggningar. Ingen avfallsbehandling kommer alltså att ske inom 
området. 



 

Det farligt avfall som SÖRAB samlar in från hushåll utgörs av hushållskemikalier 
såsom färg, olja, lösningsmedel och rengöringsmedel, impregnerat trä, el-avfall, 
batterier, lampor, mindre mängder asbest m.m. 

I huvudsak avfallsslag upptagna i kapitel 16, 17 och 20 i bilaga 4 till 
Avfallsförordningen (SFS 2011:927) kommer att kunna tas emot på anläggningen.  

Grovavfallssortimentet utvecklas kontinuerligt beroende på samhällets krav på 
sortering/återvinning. I dagsläget erbjuds normalt åtminstone följande fraktioner 
på SÖRAB:s återvinningscentraler: 

- Bränslefraktioner (trä, trä/papp/plast) 

- Gips 

- Metall 

- Textil 

- Plast 

- Wellpapp 

- Inerta massor (sten/jord/betong) 

- Däck 

- Trädgårdsavfall (ris/gräs/löv) 

Sortering av avfallet sker i enlighet med aktuella sorteringsanvisningar vilka 
framgår av skyltar. Därutöver är anläggningen alltid bemannad med personal som 
hjälper besökarna med hänvisningar om hur avfallet ska sorteras på anläggningen. 

För att underlätta för besökarna att bli av med så mycket avfall som möjligt på ett 
och samma ställe brukar SÖRAB avtala med förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI) så att även de placerar ut behållare för insamling av 
förpackningar och tidningar inom återvinningscentralen. Så avser SÖRAB även 
göra på Vallentuna returpark. 

Anläggningen kommer att vara öppen vardagar dag- och kvällstid samt dagtid 
lördag och söndag. Hämtning av fulla containers ska ske under, eller i anslutning 
till, anläggningens öppethållande. Ingen verksamhet kommer att bedrivas nattetid. 

  



 

Tabell 1. Förväntade lagermängder avfall i relation till maxmängd som kan lagras 
inom en sk. C-verksamhet. 

Avfallsslag 
Förväntad lagermängd 
(ton/tillfälle) 

Maxmängd 
(ton/tillfälle) enligt 29 
kap 2 och 5 §§, MPF 
(2013:251) för lagring 
som en del av att 
samla in avfall 

Olja <1 5 

Blybatterier 5-10 30 

Elektriska eller 
elektroniska produkter 

15-20 50 

Impregnerat trä 5-10 30 

Övrigt farligt avfall 0,5-1 1 

Icke farligt avfall 
(grovavfall) 

100 10 000 

 

Följande avfallsfraktioner, upptagna i kapitel 16, 17 och 20 i bilaga 4 till 
Avfallsförordningen, inkommer normalt inte till en återvinningscentral. 

16 01 10* Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar). 

16 04 02* Kasserade fyrverkeripjäser. 

16 04 03* Andra kasserade sprängämnen. 

16 07 Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor 

16 08 Förbrukade katalysatorer 

16 10 Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället 

17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen 

17 05 05* Muddermassor som innehåller farliga ämnen 

17 05 07* Spårballast som innehåller farliga ämnen. 

20 01 08 Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall. 

20 03 02 Avfall från torghandel. 

20 03 04 Slam från septiska tankar. 

20 03 06 Avfall från rengöring av avlopp 



 

SÖRABs returparker och återvinningscentraler finns i första hand till för att 
invånarna i SÖRABs ägarkommuner ska kunna bli av med sitt grovavfall och 
farliga avfall. Företag som har mindre mängd verksamhetsavfall är dock välkomna 
att lämna sitt sorterade avfall på SÖRABs returparker och återvinningscentraler 
mot betalning. Detta gäller endast företag som transporterar avfallet med bil som 
omfattas av B- eller BE-körkort. Företagen får inte lämna farligt avfall, 
impregnerat trä, däck, vattenbaserad färg eller större mängder elektronik på 
anläggningen utan hänvisas då till Hagby eller Löt. 

 
Anläggningen kommer att placeras inom del av fastighet Vallentuna-Åby 1:94 (se 
figur 2). Anläggningen blir ca 1 ha och är planerad att ligga intill bensinmacken 
och cirkulationsplatsen vid infarten till Arningeleden och Okvista arbetsområde 
(se bilaga 2). Platsens goda kommunikationsläge ger förutsättningar för 
kommunens invånare att besöka platsen med cykel, bil och kollektivtrafik. 

 
Figur 2: Översikt över den nya returparkens placering inom Vallentuna. Blåmarkerat är fastigheten 
Vallentuna-Åby 1:94. Karta från www.vallentuna.se 

 

Figur 3: Markeringen visar Returparkens placering. Karta från www.vallentuna.se 

Vallentuna returpark 

Vallentuna centrum 

Vallentunasjön 
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Tomten är idag obebyggd och består av skog (se figuren ovan). Foton över hur 
tomten ser ut idag återfinns i bilaga 5 (dagvattenutredning) och bilaga 7 
(naturvärdesinventering). 

Anläggningens utformning framgår av situationsplanen i bilaga 1. Efter infarten 
leder en asfalterad sträcka fram till mottagningshallen. På denna sträcka ryms 10-
15 bilar i kö. Trafiken dirigeras därefter in i mottagningshallen där återbrukbara 
artiklar och farligt avfall såsom färg, oljerester, lösningsmedel, batterier, el-avfall 
etc. lämnas. Utanför mottagningshallen planeras för Förpacknings- och 
tidningsinsamlingens (FTIs)-containrar. Därefter följer en uppfarten till den 
upphöjda rampen varifrån kunderna avlämnar sitt grovavfall i containers. Från 
och med sorteringshallen kommer trafik att kunna magasineras och fördelas på tre 
körfält. Det mittersta körfältet tänkt för genomfart och där råder stoppförbud. 
Parkering sker istället i de två körfälten på sidorna. Detta för att undvika 
köbildning. 

Containers kommer att stå på en lägre nivå i relation till rampen där kunderna rör 
sig. Detta för att underlätta avlämningen av avfallet som från rampen kan släppas 
ner i containrarna. Höjdskillnaden medför också att rangering av containrar sker 
avskilt från biltrafiken. 

Större vitvaror tas emot på hårdgjord yta utanför mottagningshallen varifrån 
personalen flyttar enheterna till containers. 

I anslutning till mottagningshallen ligger den byggnad som inrymmer 
personallokaler med omklädningsrum, kök och toalett/dusch för personalen samt 
en kundtoalett.  

 
På omkringliggande mark återfinns mot nord och nordost ett skogsområde. Där 
löper också en gång och cykelväg. Söder om den planerade verksamheten löper 
Angarnsvägen och på södra sidan om den finns ett industriområde. Åt öster 
gränsar den planerade verksamheten till en bensinmack. Tillfart till anläggningen 
sker via Lindholmsvägen. I anslutning till anläggningen finns busshållplats och 
cykelbana. Roslagsbanan stannar ca 1 km meter öster om anläggningen. 

Närmaste bostäder ligger ca 170 meter sydväst om anläggningsgränsen. Närmaste 
skola (Vallentuna Gymnasium) ligger ca 1 km meter västerut från 
anläggningsgränsen.  Närmaste förskola (Rickeby förskola) ligger ca 500 meter 
sydväst om anläggningsgränsen. 350 meter nordväst om anläggningen ligger en 
ishall och en idrottsplats.  

I direkt anslutning till verksamhetsområdets norra och nordöstra gräns finns ett 
större grönområde och ca 1 km österut finns Angarnssjöängens naturreservat. 

 
Den planerade verksamheten ger upphov till transporter och kräver en 
arbetsmaskin för rangering av containrar, komprimering av avfallet och 
renhållning inom anläggningen. Fordonen ger upphov till luftutsläpp och buller. 



 

Anläggningen ger också upphov till dagvatten som innehåller partiklar från de 
bilar och maskiner som kör inom anläggningen ger upphov till. Dagvattnet kan 
också innehålla föroreningar från det avfall som lämnas. Dagvatten och 
bullerpåverkan framgår av bilagorna 5 och 6.  

För drift av anläggningen krävs drivmedel samt mindre mängder kemikalier som 
främst åtgår för städning och underhåll. Anläggningen ger också upphov till avfall 
i form av brännbart avfall och matavfall från personalutrymmen. Underhåll av 
anläggningen ger upphov till små mängder farligt avfall i form av färgslattar, 
förbrukad olja och oljefilter, samt rester av olika smörj och rostskyddsmedel. 

I den naturvärdesinventering som genomförts konstaterades att skogen utgörs till 
större delen av medelålders blandbarskog som domineras av tall med inslag av 
yngre triviallövträd. Vid inventeringen avgränsades en triviallövskogsdunge med 
äldre asp som bedömdes till påtagligt naturvärde. Naturvärdesinventeringen 
bifogas i bilaga 7. Den aktuella naturtypen återkommer i skogsområdet som löper 
längs med verksamhetsområdets norra och nordöstra gräns.  
 
Positiva miljöeffekter med anläggningen är att den genom tillgänglighet och 
utbildad personal underlättar en korrekt hantering av avfall från hushåll och 
verksamheter. Anläggningen syftar också till avfallsprevention och ökad 
återvinning och återbruk. I och med att innevånarna i Vallentuna kommun får 
ytterligare en Returpark/Återvinningscentral att åka till förväntas reseavståndet 
för besökarna minska vilket i sin tur minskar det totala transportbehovet. 
Anläggningens placering i närhet till handel och bostäder samt med goda 
kollektivtrafik- och cykelförbindelser underlättar också för besökande att nå 
anläggningen gående eller via buss alternativt cykel. 

 

SÖRABs verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14 001 och verksamheten 
kommer att planeras och drivas för att kunna uppfylla de åtaganden SÖRAB gjort 
i sin hållbarhetspolicy (som bland annat innehåller företagets miljöpolicy), olika 
riktlinjer samt de krav som finns i rutiner för verksamheten. 

SÖRABs kemikalieriktlinje anger följande: 

 Vid all hantering ska skyddet av den yttre miljön och arbetsmiljön främjas.  
 Alla kemikalier som används i verksamheten ska utvärderas utifrån deras 

potentiella skadlighet för hälsa och miljö.  
 Miljömärkta kemikalier, alternativt kemikalier utan faropiktogram 

(farosymbol), ska användas när det är tekniskt möjligt. 
 Farliga kemikalier ska fasas ut enligt substitutionsprincipen, dvs. när 

alternativ finns ska den minst skadliga kemikalien användas i 
verksamheten.  

 Produkter som innehåller särskilt farliga ämnen (ämnen upptagna i 
Kemikalieinspektionens PRIO-databas eller SVHC-ämnen upptagna i 
REACH) ska inte användas. I de fall särskilt farliga ämnen förekommer 
ska det göras en riskbedömning utifrån användningen som ligger till grund 



 

för eventuell utfasning av produkten. Om utfasning inte är möjlig ska 
skyddsåtgärder vidtas.  

 Det ska finnas lättillgänglig information om kemikaliers farliga egenskaper 
och hur man skyddar sig själv och miljön. 

 Kemikalier finns förtecknade i ett centralt register hos SÖRAB 
 

Efterlevnad av ovanstående riktlinje följs upp i samband med interna och externa 
revisioner, avtalsuppföljningar samt i samband med den årliga 
miljörapporteringen. 

Drift av anläggningen samt transport av avfall från anläggningen sker med, av 
SÖRAB, upphandlade entreprenörer och transportörer. I samband med dessa 
upphandlingar ställer SÖRAB krav utifrån sin hållbarhetspolicy. Kraven gäller 
bland annat miljöklass på arbetsfordon och lastbilar samt krav på vilka drivmedel 
som får användas alternativt hur koldioxidutsläpp ska begränsas. 

Kemikalieförbrukningen inom anläggningen förväntas uppgå till ca 5 kbm diesel 
till arbetsmaskiner på returparken (tankning kommer dock inte ske inom 
anläggningen), ca 20 kg smörjfett, ca 25 liter spolarvätska samt ca20 liter 
motorolja. Därutöver åtgår mindre mängder kemikalier (enstaka kilo) och färg 
(10-tas liter) för reparation- och underhåll. 

 
Vattenförbrukningen inom anläggningen sker inom personallokalerna samt om 
det uppstår behov av att spola av asfaltytorna. Vattenförbrukningen förväntas 
uppgå till ca 100 m3. El förbrukas för belysning, drift och uppvärmning av 
personallokalerna. El-förbrukningen uppskattas till ca  35 000 kWh el/år. SÖRAB 
köper grön El från Vatten- och vindkraft. 

 
Anläggningen kommer att förses med ett abonnemang för hämtning av rest- och 
matavfall. Ev. farligt avfall och el-avfall som uppkommer vid drift- och underhåll 
av anläggningen lämnas in på anläggningens miljöstation samtidigt som 
avfallsmängd och avfallsslag noteras. Det samma gäller förbrukad Absol som 
använts för att suga upp eventuella kemikaliespill. 
 

 

Vallentuna kommun har tillsammans med de andra kommunerna i Oxsunda 
vattensamverkan (Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby samt del av Järfälla) 
tagit fram en dagvattenpolicy som antogs 2016 (se www.oxsunda.se). 
Huvudpunkterna i denna är: 

 Minska konsekvenserna vid översvämning 
 Planera och höjdsätt för att skydda samhällsviktiga funktioner vid 

översvämningar. Skapa ytliga evakueringsvägar och beakta särskilt 
instängda områden. 

 Bevara en naturlig vattenbalans 



 

 Sträva efter gröna och genomsläppliga ytor för lokal infiltration i syfte 
att minska bortledning av dagvatten. 

 Minska mängden föroreningar 
 Gör goda materialval och rena genom infiltration. 
 Utjämna dagvattenflöden 
 Reducera och fördröj flöden för en jämnare belastning på 

dagvattensystem, reningsanläggningar och recipienter. Gäller privat, 
statlig och kommunägd mark. 

 Berika bebyggelsemiljön 
 Använd dagvatten som positiv resurs i bebyggd miljö, såväl på mark 

som på tak 

Dagvattenpolicyn innebär bland annat att befintliga dagvattenutsläpp ska renas, att 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska tillämpas inom kvartersmark och 
att trafikdagvatten omhändertas separat. 

SÖRAB har i planeringen av anläggningen utgått från dagvattenpolicyn och låtit 
en konsult genomföra en dagvattenutredning. Utredningen och dess resultat är 
sammanställda i bilaga 5. Utredningen omfattar flödes- och förorenings-
beräkningar för nuvarande och framtida situation samt förslag på dagvatten-
åtgärder för fördröjning och rening i syfte att möta riktvärden för dagvatten 
(Göteborg stads) samt se till att recipientens förutsättningar att uppnå 
miljökvalitetsnormerna inte försämras. 

Dagvatten kommer att samlas ihop och renas inom två delavrinningsområden 
inom anläggningen. Inom det större området (ARO 1) föreslås rening och 
flödesutjämning ske genom att ett avsättningsmagasin i kombination med en 
oljeavskiljare anläggs. Magasinet består av en avsättningsdel (permanentvolym) för 
sedimentering av partiklar och en reglervolym för flödesutjämning. Reglervolymen 
kommer vara minst 190 m3 för att dimensionerande flöde ut från planområdet 
inte ska öka till följd av exploateringen. Förutom en fördröjande funktion så har 
magasinet även en god förmåga att avskilja föroreningar. Magasinet utformas med 
tät botten för att hindra eventuell markförorening och för att ge möjlighet för 
kontroll av föroreningar ut från området. För att säkerställa att eventuella 
utsläpp/läckage av olja inte leds vidare från planområdet ansluts en oljeavskiljare 
nedströms avsättningsmagasinet. Anslutning till det kommunala dagvattennätet 
från ARO 1 planeras ske i Lindholmsvägen öster om returparksområdet. 

Inom det mindre området (ARO 2) är rening styrande för dagvattenhanteringen 
då ingen flödesfördröjning är nödvändig. För att uppnå reningskrav kommer 
dagvatten från takyta och hårdgjord mark antingen renas i ett makadammagasin 
eller i ett öppet makadamdike. Då utbyggt dagvattennät med anslutningspunkt 
saknas för ARO 2 anläggs den föreslagna reningsåtgärden utan anslutning till 
ledningsnätet. Det renade vattnet släpps istället i ett befintligt vägdike som löper 
längs Angarnsvägen öster om planområdet. Diket leder till en kupolbrunn som är 
ansluten till en trumma under en befintlig GC-bana. Dagvattnet från trumman 
släpps sedan ut i skogsområde i norr. Dagvatten från ARO 2 kommer att 
genomgå fortsatt rening i diket utanför planområdet 



 

Avstängningsmöjligheter kommer att finnas på ledningen till magasinet för att vid 
haverier/olyckstillbud kunna stoppa eventuellt föroreningsflöde redan i 
ledningssystemet eller i magasinet. Genom att stoppa föroreningarna i 
ledningssystemet kan mängden förorenat vatten begränsas betydligt. 

Genom föreslagna dagvattenåtgärder är bedömningen att föroreningshalterna 
reduceras till nivåer under eller kring aktuella riktvärden (Göteborgs stad), med 
undantag för fosfor och zink i ARO 2. Då  ytterligare rening av dagvattnet sker 
utanför planområdet, i Ormstaån för ARO 1 och i vägdike för ARO 2 kommer 
halterna av samtliga ämnen med största sannolikhet ligga under riktvärdena vid 
utsläpp i recipient. 

Exploateringsplanerna för området anses utifrån ovanstående inte medföra en 
försämring av statusen för de två recipienterna Vallentunasjön och 
Åkerströmmen-Husaån, samt inte heller direkt försämra recipienternas 
möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

För att minska risker för att dagvattnet förorenas kommer förvaring av farligt avfall 
(undantaget impregnerat trä) ske i mottagningshallen eller i behållare med lock. 
Hanteringen av kyl- och frysmöbler sker så att risken för skador som innebär 
läckage av köldmedier minimeras. Anläggningen kommer att städas regelbundet för 
att minska mängden partikelbundna föroreningar som kan nå dagvattnet.. 

Anläggningen är alltid bemannad när den är öppen. Det medför mindre risk för 
felsortering och spill. Vid eventuella vätskespill så hanteras mindre spill genom att 
vätskan sugs upp med Absol som sedan hanteras som farligt avfall. Vid större spill 
stängs dagvattensystemet av så att det kan tömmas med sugbil. Spill från torra 
föroreningar samlas ihop i fast fas så långt som möjligt. Krävs därefter avsköljning 
så sker det med samma försiktighetsåtgärder som vid ett flytande spill. 

Sammantaget anser SÖRAB att ovanstående medför att Vallentuna kommuns 
dagvattenpolicy är uppfylld. 

Spillvatten i form av sanitärt avloppsvatten kommer att anslutas till kommunala 
spillvattennätet.  

 

SÖRAB har låtit genomföra en bullerutredning för att tillse att planerad 
verksamhet ryms inom de gränsvärden som finns för buller. Bullerutredningen 
bifogas i bilaga 6. Bullerutredningen visar att verksamheten kan bedrivas inom de 
bullervillkor som finns för industriverksamhet. 

 

En ny returpark inom Vallentuna kommer troligen inte att öka 
nettotrafikrörelserna inom kommunen utifrån att kommunens innevånare idag 
åker till Hagby eller Löt för att besöka en återvinningscentral. Lokalt inom 
Vallentuna kan den planerade returparken troligen att medför en ökad 
trafikmängd. Baserat på besöksfrekvensen på SÖRABs övriga anläggningar samt 
upptagningsområdet för den planerade anläggningen bedömer SÖRAB att 



 

trafiken till anläggningen kommer att fördela sig enligt nedan. Detta är också de 
trafiksiffror som bullerutredningen baserats på. 

Tabell 2: Trafik till anläggningen. Siffrorna i tabellen anger antal fordon som 
besöker anläggningen per dag. 

Trafikslag Måndag-torsdag 
kl 12-20 

Fredag-Söndag 
kl 9-15 

Lätt trafik Ca 300 st/dag Ca 300 st/dag 

Tung trafik 
(SÖRABS lastbilar som fraktar bort 
fulla containrar och levererar tomma 
containrar) 

Ca 2 st/dag Ca 2 st/dag 

 

 
SÖRAB har för sina anläggningar skriftliga rutiner som innefattar krav på och 
ansvar för den egenkontroll som krävs enligt lagar, förordningar samt de 
åtaganden SÖRAB gör i samband med anmälan av verksamheten. I bilaga 8 
bifogas utdrag ur egenkontrollprogram som gäller för SÖRABs 
återvinningscentraler. Ruiner och egenkontroll revideras löpande utifrån ändrade 
lagkrav, de riskbedömningar som görs inom verksamheten samt ev. synpunkter 
som framkommer i samband med revision eller inspektion. 

Allt farligt avfall förvaras under tak täta behållare för att ämnen från detta avfall 
inte skall nå dagvattnet. 

För anläggningen kommer en nödlägesberedskap att finnas som ska följas i 
samband med olyckstillbud.  

För oljeavskiljaren kommer att finnas en driftinstruktion med rutiner för skötsel 
och kontroll. Denna utformas efter lagkrav, anvisningar från leverantören och i 
enlighet med SÖRABs allmänna rutiner för egenkontroll. 


