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ÄRENDET
Stockholm Vatten och Avfall bedriver tillståndspliktig verksamhet vid fyra stycken
återvinningscentraler som informeras om i detta underlag.
Dessa verksamheter är:
•

Avfallsmottagning vid Bromma ÅVC (20AV591-4)

•

Avfallsmottagning vid Lövsta ÅVC (20AV591-4)

•

Avfallsmottagning vid Vantör ÅVC (20AV591-4)

•

Avfallsmottagning vid Östberga ÅVC (20AV591-4)

Stockholm Avfalls Återvinningscentraler är tillståndspliktig enligt Miljöbalken och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Stockholm är tillsynsmyndighet. Med tillståndet följer villkor för
verksamheten vid återvinningscentralerna samt årlig miljörapportering. Miljörapporteringen
sker i Svenska Miljörapporteringsportalen och består av en grundel, en emissionsdeklaration
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och en textdel (20AV59) som beskriver och redovisar miljöprestanda vid
återvinningscentralerna.

Ovan listade verksamheter är tillståndspliktiga och utgångspunkten för miljörapporterna är de
krav som ställs i Naturvårdverkets förskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport.
I bilaga 1-4 presenteras textdelen av miljörapporterna för återvinningscentraler som omfattar
bland annat främst buller och provtagningar av utsläpp till dagvatten. Därutöver ska vi
redogöra för genomförda åtgärder för att minska avfall samt kemikalie- och energianvändning.
Rapporterna inleds med en kortfattad verksamhetsbeskrivning.
Målgrupp för rapporterna är i första hand tillsynsmyndigheterna, men rapporten distribueras
även till grannkommunkunder och finns tillgänglig på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida.
Genom ett systematiskt hållbarhetsarbete identifierar vi de områden som har störst påverkan
på miljö och människors hälsa och säkerhet med ett ekonomiskt hållbart förhållningssätt. I
vår från 2017 antagna Hållbarhetspolicy sätter vi riktningen och i vår i år antagna VA -policy
har vi identifierat strategiskt viktiga områden att arbeta med. Utifrån Hållbarhets- och VApolicyerna har vi identifierat elva viktiga hållbarhetsområden som vi arbetar.
Under året har vi bedrivit egenkontroll enligt våra rutiner i enlighet med miljöbalkens 26 kap.
19 § och förordning om verksamhetsutövares egenkontroll med följdförfattningar.
Egenkontrollen finns dokumenterad i Stockholm Vatten och Avfalls miljö- och kvalitetsledningssystem Kompassen. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Interna
revisioner genomfördes både vår och höst och certifieringsorganet Bureau Veritas har
genomfört en extern revision.
Den största negativa påverkan på miljön vid återvinningscentralerna är buller. Men även en
del andra villkor finns angivna och som kontrolleras via god egenkontroll.
I textdelarna beskrivs den verksamhet som bedrivits under året och att den bedrivits till största
del som angivits i de olika tillstånden.
Sammanfattningsvis gäller:
Villkor enligt MPDs dnr 5511-2005-53325 för Bromma ÅVC är uppfyllda.
Villkor enligt MPDs dnr 5511-2008-360 för Lövsta ÅVC är uppfyllda
Villkor enligt MPDs dnr 5511-11130-2012 och 5511-39754-2015 för Vantörs ÅVC är uppfyllda
Villkor enligt MPDs dnr 5511-2010-9527 för Östberga ÅVC är uppfyllda
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