YTTRANDE AVSEENDE PROGRAM
DNR 16SV201
SID 1 (1)
2016-04-04

Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Kristina Dunker

Yttrande avseende program för centrala Bromma,
S-Dp 2010-20840.
Stockholm Vatten Avfall har följande synpunkter.
Enligt stadens Avfallsplan samt riktlinjer för nybyggnationer ska system för avfallshantering utredas i tidigt
skede av planprocessen. Detta bör ske utifrån ett områdesperspektiv och inte lämnas över som ett enskilt
fastighetsägaransvar. Stockholm Vatten Avfall anser därför att exploateringskontoret bör ta en aktiv ställning
gällande systemval för avfallshanteringen redan i markanvisningsprocessen.
För att kunna tillgodose en väl fungerande avfallshantering ska maskinella system för området utredas i första
hand. Det gäller såväl för bostäder och verksamheter. Stockholm Vatten Avfall anser att möjligheten för en
stationär sopsugsanläggning bör utredas – då det ger ett flertal positiva effekter. Framförallt handlar det om
ökad trafiksäkerhet då färre tunga avfallsfordon behöver åka in i området för att hämta avfall. Med en stationär
sopsugsanläggning kan ett flertal fraktioner samlas in samtidigt som anspråket på utrymme vid och inom
fastigheterna minskar. Soprum för de fraktioner som inte kan hanteras maskinellt ska finnas både för boende
och verksamma i fastigheterna. För en fungerande drift rekommenderas att skilda soprum.
Då området för programmet är stort och av olika karaktär behöver systemen anpassas därefter, - kanske kan
gemensamhetslösningar med bottentömmande behållare vara lämpligt vid en mindre förtätning.
Grunden att det ska finnas möjligheter för boende att göra sig av med både hushållsavfall, matavfall,
grovavfall, gärna även förpackningar och tidningar. Staden har högt ställda mål gällande insamling av
matavfall, 70 % till år 2020, vilket innebär att stadens egna verksamheter såsom förskolor och liknande är med
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i det arbetet. Vid fortsatt planering bör matavfallsinsamling därför prioriteras.
Oavsett systemval för hämtning av avfall ska detta kunna ske på ett trafiksäkert sätt. Angöring och tömning ska
kunna ske utan backrörelser. Vändplaner ska dimensioneras därefter. I detaljplaneskedet ska de huvudsakliga
riktlinjerna för avfallshantering redovisas. Det gäller såväl insamlingssystem som avlämningspunkter och
angöring för avfallsfordon samt tillgänglighet för de boende.
All avfallshantering vid ny- och ombyggnad ska ske i enlighet med staden riktlinjer ”Projektera och bygg för
god avfallshantering”
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