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Styrelsen för Stockholm Vatten Avfall AB

Förändrade villkor för företag och verksamheter att lämna avfall på
återvinningscentralerna
Till Stockholms återvinningscentraler (ÅVC) kan privatpersoner lämna sitt grovavfall och
farliga avfall. ÅVC:erna finansieras av avfalltaxan. Till två av stadens fem ÅVC:er
(Lövsta, Vantör) kan företag och verksamheter idag mot ett fast pris per avlämningstillfälle
lämna vissa avfallsslag. De kan exempelvis ej lämna farligt avfall som hänvisas till de
kommersiella alternativen i regionen.
Förändrade villkor som gäller från och med den 1 juli 2015:


Företag och verksamheter ges möjligheten att mot betalning (ett högre pris) lämna
avfall även på de ÅVC:er där de idag egentligen inte får lämna avfall.

Underlag till beslut om förändring
Medvetet eller omedvetet lämnar företag dagligen sitt avfall utan att betala på samtliga
ÅVC:er. Bolaget har under några månaders tid kontrollerat (genom kamerasensorteknik)
samtliga inkommande fordon på ÅVC Bromma och ÅVC Sätra som bekräftar detta. Trots
att företag inte får lämna avfall på dessa två ÅVC:er är ca 19 % av kunderna från företag.
Bolaget får därför ökade kostnader av att dessa verksamheter lämnar sitt avfall utan att
bidra till driftkostnaden för anläggningarna.
De ÅVC:er som inte tar emot avfall från verksamheter har inte heller kapacitet
(tillståndsgivna mängder) att ta emot avfall från företag i den omfattning som görs idag.
Den tillståndsgivna mängden för ÅVC Bromma överskreds för verksamhetsåret 2014.
När möjligheten att lämna verksamhetsavfall mot betalning ges kan företaget välja att åka
till avsedd ÅVC för verksamheter alternativt betala på plats vid övriga ÅVC genom
kortbetalning eller alternativt mot faktura. Eftersom kostnaden för kortbetalning kommer
vara högre vid övriga ÅVC (initialt 200 kr per avlämningstillfälle) än på ÅVC Lövsta och
ÅVC Vantör är förhoppningen att de företag som inte har känt till bestämmelsen om var de
får lämna kommer att välja rätt ÅVC vid nästa tillfälle.
I nuläget upplevs det dessutom som frustrerande för ÅVC personalen att inte kunna
erbjuda ett alternativ på plats för de företag som uppdagas med att olovligen lämna avfallet
utan betalning. Enda alternativet idag är att hänvisa till de två ÅVC:erna där de får lämna
verksamhetsavfall (ÅVC Lövsta och ÅVC Vantör), vilket företagen ofta inte vill acceptera
med en potentiell konfliktsituation som följd.
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Möjligheten för företag och verksamheter att mot betalning lämna ifrån sig
fraktionen fyllnadsmassor utgår.

Underlag till beslut om förändring
Fraktionen fyllnadsmassor lämnas idag främst av företag. Fraktionen tas idag emot på
ÅVC Vantör och ÅVC Lövsta. Under fem tillfällen under hösten 2014 genomfördes
provtagning och okulär besiktning av fyllnadsmassorna på ÅVC Lövsta. Rapporten från
januari 2015 konstaterar att det inte vid något tillfälle provtillfälle gick att utesluta att
fraktionen inte klassificeras som ett farligt avfall.
När motsvarande avfall lämnas till en kommersiell motagningsanläggning vägs avfallet
samt så ställs krav på att en avfallsdeklaration måste lämnas in av avfallslämnaren.
Eftersom motsvarande krav inte kan ställas på Stockholms kommunala ÅVC:er där
exempelvis vägning och möjlighet att göra en kvalificerad granskning av en
avfallsdeklaration saknas, blir avlämningen ett enkelt och billigt alternativ för företag i
jämförelse med de kommersiella alternativen där betalning baseras på vikt. Exempelvis
kostar det på SRV återvinning i Huddinge 1115 kr/ton (om det konstaterats att det är fritt
från farligt avfall). Motsvarande kostnad för företag på bolagets ÅVC:er är ca 350 kr/ton
(omräknat från det fasta priset per tillfälle). Stockholm Vatten Avfall AB ger därför inte
längre företag möjlighet att lämna fyllnadsmassor.
Kostnaden för bolaget ökade från ca 3,2 miljoner kronor 2013 till 7,1 miljoner kronor
2014.
Privatpersoner kommer även fortsättningsvis efter den 1 juli 2015 att kunna lämna
fyllnadsmassor på stadens ÅVC:er. Kravet på utsortering och uppdelning av avfallet vid
avlämning kommer då dock att bli högre.
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