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Planbeskrivning 

1. Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för en storskalig 
återvinningsverksamhet. Området har avgränsats till att huvudsakligen 
omfatta de områden där återvinningsverksamhet sker idag samt mark för 
nytt huvudkontor och för en viss utökning av verksamhetsytorna. 
Deponiområdena ingår inte. 

Inom återvinningsområdet anges områden av tre typer: 
• områden för den industriella återvinningsverksamheten 
• upplagsområde (ej för farligt avfall) 
• område för service, parkering och uppställning av fordon.  

Den bebyggelse som kan uppföras området har ingen närmare reglering av 
byggnadshöjden. 

Planen anger också en gata mellan återvinningsområdena mellan den 
allmänna tillfarten till återvinningsområdet och mot motorstadion och 
Hökärr. In- och utfarter, korsningspunkter ska förbättras och göras 
trafiksäkra. 

2. Förenlighet med 3, 4, 5 och 6 kap. Miljöbalken 
Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden enligt miljöbalken 3 och 4 kap. 

Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer 
enligt miljöbalkens 5 kap 3 §. Miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap 
miljöbalken kommer inte att överskridas med föreslaget ändamål, se 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Behovsbedömning  
Enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL 1987:10) ska en miljö-
konsekvensbeskrivning för en detaljplan upprättas om den kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

Planen anger förutsättningarna för att återvinningsverksamheten långsiktigt 
ska kunna fortsätta att utvecklas på platsen, och kan därmed ses bidra till 
den betydande miljöpåverkan som verksamheten har bedömts ha. 

Förändringarna bedöms därmed innebära en betydande påverkan på miljön, 
hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser enligt 
PBL 5 kap. 18 §. Se vidare miljökonsekvensbeskrivningen. 
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3. Plandata 
3.1 Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Två delområden ligger vid Holmträskvägen (och på båda sidor om dess 
förlängning mot Hökärr) och sydväst om Gladö industriområde, ett 
delområde ligger vid Hökärrsvägen nordväst om Gladö industriområde i 
kommunens sydvästra del inom Sundby kommundel, se karta sidan 1.  

De avgränsade ytorna för verksamhetsområden är sammanlagt drygt 30 
hektar. Deponiområdena ingår inte. 

Planen omfattar del av fastigheterna Gladö 1:3 respektive Gladö 76:5 som 
båda ägs av Huddinge kommun. Även en mindre del av Björksättra 1:3 
berörs vilken ägs av Stockholm stad (vid komposteringsanläggningen).  

3.2 Arrendeområden  
Huddinge kommun arrenderar ut mark för återvinningsverksamhet och 
upplagsverksamhet till SRV återvinning AB, arrendeområdena A1, A2, B1, 
B2 och U1. Arrenden som avser deponiområden och område för bortledning 
och rening av lakvatten har inte tagits med. Stockholm stad arrenderar 
områdena S1 och S2 till SRV. Se karta nedan.  
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Ett nytt arrendeavtal vilket skall ersätta de befintliga arrendena diskuteras 
för området. Planen är att ett nytt arrendeavtal ska finnas under 1 kvartalet 
2013. Det nya arrendet kommer inte förändra förhållandena i området. 

Arrendeområde A1, A2  
Områdena ska användas för anläggningar som behövs för bedrivande av 
återvinnings- och deponiverksamheten. Avtalet gäller förnyat från 1998 till 
2004-03-31 och förlängs 5 år i taget 

Arrendeområde B1 och B2 
Huddinge kommun har ett arrende avtal med SRV där områdena ska 
användas för avfallsbehandling. Avtalet tecknades 1994 och arrendetiden 
var från den tidpunkt kommunen tillträdde förvärvad mark fram till och med 
2025, därefter ett år i sänder om avtalet inte sagts upp. För 
komposteringsområdet gäller avtalet till den del det ligger inom Gladö 76:5. 

Arrendeområde U1 
Huddinge kommun har ett arrende avtal med SRV där området endast får 
användas för avfallshantering, upplag av bergschaktmassor samt 
uppställning av maskiner, containrar och dylikt. Avtalet tecknades 2010 och 
gäller fram t.o.m. 2011 och förlängs därefter 1 år i taget. 
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Arrendeområde S1 och S2 
För den del av komposteringsområdet S1 som ligger inom Björksättra 1:3 
finns ett arrende mellan Stockholm stad och SRV Återvinning AB, som 
förlängts att gälla 2013-18. Det får användas som uppställningsområde och 
avfallshantering och anläggningar till sådan verksamhet. Om avtalet inte 
sägs upp, sker förlängning med 5 år i sänder.  

SRV Återvinning AB har vidare ett avtal om uppställningsplats för 
containrar, ca 7 000 kvm för den del som ligger närmast 
återvinningsområdet, S2. Arrendet gäller fram till och med juni 2010. Om 
avtalet inte sägs upp, sker förlängning med 3 år i sänder. 

Övrigt  
Området kring gasstationen (Gladgas) omfattas av ett arrende för deponi 2. 

Arrendeområden inom Björkättra 1:3 som enligt avtalen avses använda 
vägen till Hökärr 
Stockholm stad har upplåtit ytterligare arrenden för mark med tillfart på den 
genomgående vägen till motorbanan och Hökärr.  

Södertälje Åkeri AB (heter numera Foria) har ett tecknat avtal om 
uppställningsplats för containrar för den del som ligger närmast 
motorbanan, sydväst om område S2, ca 7 000 kvm. Arrendet gäller fram till 
och med juni 2010. Om avtalet inte sägs upp, sker förlängning med 3 år i 
sänder. 

Vårdkasens motorsportklubb arrenderar speedwaybana, markområde för 
depå och parkeringsplats, ca 1,7 ha, i syfte att bibehålla och driva 
speedwayanläggning. Avtalet gäller t.o.m. 2010 och förlängs tre år i sänder 
om det inte sägs upp. 

Stockholm Action Center AB arrenderar dels övriga iordningställda ytor 
kring motorbanan i syfte att uppföra och bibehålla motorbana, dels 
skogsmark sydväst därom för att uppföra och bibehålla paintboll- och 
höghöjdsbanor. Ingen motorverksamhet får förekomma i sistnämnda 
område. Stockholm Action Center AB arrenderar också ängsmarken söder 
om tillfartsvägen, sydväst om område S1.   

Område vid Hökärr 
Stockholm stad har upplåtit ett arrende för mark kring Hökärr. 

En golfbana har planlagts sydväst om Hökärr. 
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4. Tidigare ställningstaganden 
4.1 Översiktliga planer  
Riksintresse för rörligt friluftsliv 
Återvinningsområdet ligger delvis inom område av riksintresse för det 
rörliga friluftslivet.  

 
Område av riksintresse för rörligt friluftsliv (Länsstyrelsens redovisning) berörs av 
anläggningar för återvinningsverksamhet 

Fortsatt utveckling av anläggningen bedöms vara acceptabel och 
riksintresset bedöms i varje fall inte skadas påtagligt jämfört med den 
påverkan som redan pågår med stöd av tillstånd. 

De delar med pågående markanvändning för återvinningsverksamhet med 
tillhörande deponiområde samt det som planläggs för verksamheten bör utgå 
ur det som Länsstyrelsen redovisar som riksintresse. 

Regionplanen, RUFS 2010 
Regionplanen anger under rubriken Terminaler och anläggningar en 
avfallsanläggning och en ny energianläggning för ett större område som 
omfattar Gladö industriområde samt deponiområden och Sofielunds 
återvinningsverksamhet. Kategorin omfattar de stora tekniska försörjnings-
anläggningarna av regional betydelse. Som förhållningssätt för 
avfallsanläggningar anges att ”För att säkerställa en effektiv hantering av 
avfall framöver behöver de anläggningar som är av regional betydelse 
bibehållas och utvecklas. De stora anläggningarnas effektiva 
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avfallshantering är beroende av att hela behandlingskedjan fungerar, det 
vill säga att det finns utrymme för insamling, sortering och återvinning på 
många lokala platser. Avfallssektorn integreras alltmer i energisektorn 
genom avfallsförbränning och biogasproduktion. Sektorn behöver därför 
även rumsliga lösningar för detta ändamål. Skyddsavstånd bör beaktas, 
liksom risken för konflikter med eller påverkan på vattenresurser.1” 

Som förhållningssätt för nya energianläggningar anges att ”platser för nya 
anläggningar bör säkerställas i logistiskt goda lägen (nära hamn eller 
järnvägsanslutning) eller i närheten till bränsleproduktion. Så möjliggörs 
en miljöeffektiv hantering av fasta och flytande bränslen. Gemensamma 
reservupplägg bör skapas för fasta biobränslen. Reservuppläggen bör ha 
god logistisk anknytning till de befintliga och tillkommande 
energianläggningarna. Skyddsavstånd bör beaktas, liksom risken för 
konflikter med eller påverkan på vattenresurser.” 

Någon planering för en ny energianläggning sker inte i detta 
detaljplanearbete. 

Översiktsplan 2000  

 

I Översiktsplan 2000, anges ett större område för deponi och 
avfallshantering . ”Området ligger inom område för friluftsliv av 
riksintresse men det allmänna intresset av deponiverksamheten är 
viktigare.” Se område med randig skraffering ovan.  

                                                           
1 RUFS, s. 160. Antagen den 11 maj 2010 av landstingsfullmäktige 
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Vidare anges att ”bergtäkten vid Gladö industriområde finns upptaget som 
bergförekomst i Stockholms läns grus- och berginventering. Tillstånd till 
bergtäkt finns i södra delen av området där verksamhet pågår. Tillstånd till 
brytning finns även för den norra delen men har ännu ej påbörjats. 
Förekomsten ligger delvis inom område av riksintresse för friluftslivet samt 
berör den s.k. Hanvedenkilen i den regionala grönstrukturen. Området 
reserveras för bergtäkt och efter utbrytning för en avfallsdeponi. Ny 
bebyggelse eller andra störningskänsliga verksamheter bör inte tillåtas inom 
500 m från täktområdet”. (ÖP 2000, s 40) Länsstyrelsen noterar i sitt 
granskningsyttrande att man godtagit den begränsning av 
riksintresseområdet som sker till förmån för en utveckling av 
avfallsanläggningen vid Sofielund med hänsyn till att anläggningen är av 
regional betydelse för sophanteringen inom hela Södertörn.  

Översiktsplanen anger ett större område för motion/rekreation som till stora 
delar berör återvinningsområdet, bl a de två avslutade deponierna. Enligt 
översiktsplanen avsätts detta som rekreationsområde eftersom möjligheten 
att anlägga en golfbana studerades där. Vidare anges två fritidsanläggningar 
sydväst om återvinningsområdet, dels en befintlig motorbana, dels ett läge 
för en omlokalisering av en skjutbana. 

En omlokalisering skedde av planerad golfbana enligt röd markering ovan 
och en detaljplan antogs av kommunfullmäktige i maj 2007, (laga kraft i 
maj 2009).  

”En golfbana med tillhörande tillfart och möjligheter till parkeringar kan ses 
som en möjlighet att göra denna del av riksintresseområdet mer tillgängligt 
för friluftslivet. I sammanhanget noteras att översiktplanens redovisning inte 
stämmer för de delar av SRV:s återvinningsanläggning som även 
fortsättningsvis kommer att vara i drift för återvinningsverksamheten.” (ur 
tjänsteutlåtande till aktualitetsförklaringen av Översiktsplan 2000, 
kommunfullmäktige september 2006). 

4.2 Detaljplan och bygglov 
Området saknar idag detaljplan utom en mindre del för det norra området 
som omfattas av detaljplanen för Gladö industriområde (aktnummer 0126K-
14465, alternativ akt 24-D-5). Den delen var avsedd för en renings-
anläggning för dagvatten. Detaljplanen har en genomförandetid fram till 
2021-10-16. 

Anläggningen kring deponierna har växt fram huvudsakligen de senaste 30 
åren enligt givna bygglov: 

4.3 Program, planuppdrag för detaljplanen 
Projektet ingår i projektplan 2012-2014. Ett programförslag har 
remissbehandlats under 2010. Kommunstyrelsen beslöt 27 augusti 2012 att 
godkänna planprogrammet. Vidare gavs samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta en detaljplan för Gladö 76:5 m.fl. Kommunfullmäktige 
godkände 10 september 2012 ett ramavtal med SRV Återvinning AB. 
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4.4 Andra tillstånd samt villkor för verksamheten 
Verksamhet inom ramen för ett antal av givna bygglov har dessutom 
förutsatt tillstånd av andra myndigheter enligt miljöbalken eller tidigare 
miljölagstiftning. 

Koncessionsnämnden gav 1975 tillstånd till att mottaga, behandla och 
slutligt upplägga avfall inom Sofielunds avfallsanläggning, varvid ett antal 
villkor gavs. Tillstånd till utökning av anläggningen och ändringar av villkor 
har skett i beslut 1986- 2005. Tillstånd till verksamheten med deponi 2000 
samt till biologisk behandling av avfall gavs av miljödomstolen 1999. 

En ny tillståndsansökan om fortsatt och utökad verksamhet har behandlats 
av miljödomstolen under 2008-09 med deldom 2009-10-13 i 
Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.  

Ett nytt tillstånd gavs för uppförande och drift av en anläggning för rötning 
av högst 50 000 ton biologiskt lättnedbrytbart avfall per år samt till de 
övriga åtgärder som krävs för den fortsatta och förändrade verksamheten. 

I deldomar 2011-02-28 och 2011-04-01 gavs utökade tillstånd för 
mellanlagring och behandling av förorenade massor så att det även omfattar 
mellanlagring och behandling av visst farligt avfall. 

Villkor för verksamheten anges under några rubriker nedan. 

5. Förutsättningar, förändringar och konsekvenser  
5.1 Natur 
Mark och vegetation 
Huvuddelen av området har iordningställda ytor för verksamheten och 
saknar vegetation. Endast en mindre del är oexploaterad, kuperad 
skogsmark (ej utplanad mark, se plankarta). 

Naturvärden 
En sumpskog finns vid södra spetsen av Holmträsk enligt Skogsvårds-
styrelsens inventeringar. Utökningen av återvinningsområdet omfattar inte 
sumpskogen. Dränerande ingrepp får inte göras i området söder därom som 
påverkar avrinningen från sumpskogen, avrinningen får inte heller dämmas. 
Sumpskogar ligger även i anslutning till området för reningsanläggningen 
och i den dalgång där ledningen dit förlagts. 

Geotekniska förhållanden 
Området består mestadels av berg i dagen eller på ringa djup eller av fast 
jord.  

Förorenad mark 
Inom området bedrivs verksamhet med sortering, kompostering och 
deponering av avfall. Marken är förorenad av tidigare och pågående 
verksamhet. Provtagningar sker regelbundet för att kontrollera att 
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föroreningar inte sprids utanför deponiområdet. När verksamheten avslutats 
är verksamhetsutövaren skyldig att lämna en slutlig åtgärdsplan till 
tillsynsmyndigheten över deponiområdet för fastställelse. Den ska 
förebygga framtida föroreningar från området. 

Hydrologiska förhållanden 
Området avvattnas både mot sjön Orlången och mot Kagghamraåns 
vattensystem. Holmträsket avvattnas mot Kagghamraån. Båda sjösystemen 
är känsliga för tillförsel av näringsämnen, se vidare 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

Fornlämningar 
”Av Huddinges fornlämningar och äldre kulturmiljöer är de tidiga 
stenåldersboplatserna särskilt intressanta och bevarandevärda. Den skärgård 
som de högre delarna av Huddinge och Södertörn bildade under 7 000-talet f 
Kr var bebodd av stenålderns människor. I Hanveden finns landets största och 
tätaste koncentration av boplatser från äldre stenålder. … Just det faktum att 
området är högt beläget är orsaken till att de första spåren av mänskliga 
aktiviteter inom länet finns här. Hela området är rikt på fynd från stenåldern. 
Det är framför allt fynd i form av kvartsavslag som uppkommit vid 
tillverkningen av olika verktyg. Fynd har även gjorts av färdiga verktyg. De 
människor som vistades på den dåtida ögrupp som fanns här, levde i huvudsak 
på fiske, säl- och fågeljakt”. Översiktsplan 2000 (s. 26) 

Den arkeologiska förstudien, RAÄ UV Stockholm, rapport 1997:37 anger 
att delområdet har varit utmark och gränsskog mellan Sundby och 
Björksättra. Det har inte odlats eller varit bebyggt utan använts för jakt, 
vedfångst skogsbete etc. 

Topografiskt sett är delområdet en del av Hanveden, vilken rymmer den 
tätaste koncentrationen av äldre stenåldersboplatser i landet. Dessa 
grupperar sig kring det som en gång i tiden var sund och vikar eller andra 
gynnsamma platser för vistelse, Idag har havet och strandlinjerna sedan 
länge försvunnit. Boplatserna är inte synliga ovan markytan. Men är man på 
plats och har kännedom om var platserna med stenålderslämningar finns, 
blir känslan av hur stenålderslandskapet en gång sett ut ändå påtaglig. 
Frånvaron av senare tiders mänsklig verksamhet tillsammans med den karga 
naturen, vars flora liknar den som fanns under den tidiga stenåldern, bidrar 
till det. Området har ett stort vetenskapligt och pedagogiskt värde. 

Inom området finns i övrigt inga tidigare definierade kulturmiljöer. 

Den arkeologiska utredningen, Gladö bergtäkt, Björksättra 1:3 (UV 
Stockholm 1993:62) omfattar den större delen av områden söder om 
Holmträskvägen. Sexton stenåldersboplatser registrerades, sju fyndplatser 
för slagen kvarts och en stensättningsliknande lämning. Dessutom fanns ett 
stort antal mindre gränsrösen. Stenåldersboplatserna utgör fasta 
fornlämningar.  
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Den arkeologiska utredningen för Gladö industriområde (UV Mitt Rapport 
1998:55) har utrett det angränsande planområdet. Det innehåller en boplats 
ca 50 m öster om plangränsen mot Holmträskvägen (objekt 5/RAÄ 315 i 
bilden nedan). I undersökningen gjordes undersökningar av tre områden 
närmare planområdet varav ett berör planområdet. Inga fynd gjordes och 
objekten 1, 2 och 4 avfärdades.  

 

5.2 Bebyggelseområden 
Bostäder 
De närmaste bostäderna ligger i Gladökvarn, ett område med ökande 
permanentboende, som ligger ca 1,4 km norr om anläggningens mest 
bullrande områden. Området avses enligt översiktsplanen vara permanent 
bostadsbebyggelse och detaljplanen antogs i december 2011, men har 
överklagats. 

Det finns också en fritidsbebyggelse med ökande antal permanent boende i 
Ådranområdet, ca 1,3 km sydost om anläggningen. 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Gladö industriområde 
Återvinningsområdet ligger i anslutning till Gladö industriområde, ett 
område där störande verksamheter har etablerats. Bland annat finns 
bilfragmentering, betongfabrik och krossverksamhet i närheten. 

Deponiområden 
Deponiområdena framgår av karta s. 5. Deponi 1 och 2 har avslutats och 
återlämnats. Efter avslutad deponering och återställning sker en kontroll 
över en längre period att omgivningspåverkan inte sker av de avslutade 
deponierna. Deponering pågår i området 3.  
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De återstående deponiområdena bedöms vara tillräckliga för deponering ca 
120 år framåt.  

Planområdet 
Den större delen av planområdet utgörs av de områden där återvinnings-
verksamhet sker idag samt mark för nytt huvudkontor och för en viss 
utökning av verksamheten. Totalt omfattar planområdet ca 32 ha varav ca 6 
ha är tillkommande ytor. Deponiområdena ingår inte, inte heller områden 
för den reningsanläggning som tar hand om lakvattnet från deponierna m.m.  

SRV återvinning AB har getts ett nytt tillstånd av miljödomstolen, se 4.4 
ovan. Tillståndet omfattar både nuvarande verksamhet och en utökning av 
befintlig verksamhet samt viss utökad verksamhet, se vidare den 
sammanfattande beskrivningen i miljökonsekvensbeskrivningen. Den 
sammanlagda mängden mottaget avfall för sökt verksamhet ska inte 
överstiga 650 000 ton. År 2012 togs ca 286 000 ton avfall emot vid 
Sofielunds återvinningsanläggning. 

SRV återvinning AB har ambitionen att Sofielunds återvinningsanläggning, 
med det nya tillståndet som grund, ska bli en mer komplett återvinnings-
anläggning med goda förutsättningar att svara upp mot behoven i 
Stockholmsregionen. 

Gestaltningsprinciper 
En stor del av verksamheten, bl a sortering av avfall och kompostering i 
mindre skala sker på stora öppna ytor. Upplagsområden har i vissa fall stora 
skärmtak och det finns inslag av mer industriliknande byggnader. Några 
gestaltningsprinciper för dessa byggnader och anläggningar är knappast 
möjliga att formulera. Dock är det viktigt hur anläggningen ter sig utifrån, 
från Holmträskvägen och fram till entrén med vågstationen och från vägen 
mot Björksätra 1:3 (motorstadion, Hökärr och planlagd golfbana). Denna 
anläggning förutsätts vara inhägnad enlig deponiförordningen eller 
avgränsad av naturliga barriärer (enligt villkor 3 i tillståndet), bl a för att 
förhindra illegal deponering.  

Anläggningen ligger bitvis med ej iordninggjorda slänter och impediment 
mot vägområden. På sikt bör det mot den angränsande allmänna vägen 
finnas en icke bebyggd, helst vårdad vegetationszon. I områden som ännu 
inte exploaterats bör en stor del av den vegetationsklädda zon som ligger 
närmast vägen kvarstå. Återvinningsverksamheter som pågår invid 
kvartersgränserna bör skärmas av. Planen har bestämmelser i detta syfte. 
Dels anges att vissa partier som har skärmande verkan i sig är kvar med 
skärmande vegetation (bevarad eller planterad) alternativt när områden 
exploateras att plank eller stängsel med insynsskydd sätts upp. Dels anges i 
andra partier att plank eller stängsel med insynsskydd avskärmar 
verksamheten. 

Kring personalutrymmen och kontor bör det ställas högre krav på den yttre 
miljöns utformning. Detta kan bättre tillgodoses genom ett nytt huvudkontor 
som föreslås på nu oexploaterad mark väster om Holmträsk. Kravet på 
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skärmning med vegetation och eller plank/stängsel med insynsskydd gäller 
inte framför kontoret med tillhörande anläggningar.  

Byggnaden ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till landskapsbilden. Byggnaden ska också ha en yttre form och färg 
som är estetiskt tilltalande och som ger en god helhetsverkan. 

Inriktning för olika delar av verksamhetsområdena 
Planläggning sker av de primära verksamhetsytorna inklusive en reserv för 
framtida förändringar. Som användningsbestämmelse anges J1 = industri, 
återvinningsverksamhet. Plankartan anger en begränsad inriktning för vissa 
områden, medan de större delarna inte berörs av planmässiga begränsningar:  

- Verksamhetsområden för återvinningsindustri (miljöfarlig 
verksamhet) där inte annat anges 

- Upplagsområden, ej farligt avfall  
- Fordonsverksamhet (verkstad, service, parkering/uppställning av 

fordon)  

 

 
Område vid Hökärrsvägen (gul linje, röd linje anger gällande plan i denna del) 
 
I området bedrivs verksamhet med sortering och mellanlagring av 
miljöfarligt avfall. Området ligger närmast bostadsbebyggelsen i Gladö 
kvarn varför verksamheter som ger väsentliga lukt- eller bullerstörningar för 
bostadsområdet i Gladö kvarn inte bör ske i området. En reservyta mot 
Hökärrsvägen anges och den oexploaterade delen uppgår till ca 10 000 m2. 
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Den förutsätter en plansprängning av område med berg. Mot Hökärrsvägen 
bevaras skärmande vegetation och bergkant, alternativt ska ett plank eller 
stängsel med insynsskydd uppföras mot vägen. 

 

Område vid Holmträsket och längs Holmträskvägens västra sida 

Ett oexploaterat område, drygt 40 000 m2 ligger mellan Holmträskvägen och 
den avslutade deponi 2 och ner mot infarten/vågstationen. I norr gränsar det 
mot det nyligen planlagda Gladö industriområde. Deponigasstationen ligger 
inom området. Närmast Gladö industriområde, i en del som SRV preliminär 
inte avser förvärva anges J2 = industri och upplag med högst 500 m 
skyddsavstånd parallellt med J1 = industri, återvinningsverksamhet. Ett 
mindre område mot Stena Metalls område Gladö 76:19 har tagits med och 
förutsätter ett intresse från Stena Metall att förvärva området.  

För att området mot Holmträskvägen ska kunna användas krävs en hög grad 
plansprängning. Ett plank eller ett stängsel med insynsskydd förutsätts mot 
vägen och ska skärma bakomliggande verksamheter och/eller upplag, men 
behövs inte för ett område med kontor, se nedan.  

SRV återvinning AB har efterfrågat möjligheter att förlägga sitt 
huvudkontor till återvinningsområdet. Det kan ske inom ramen för den 
industriella återvinningsverksamheten . 

En ny kontorsbyggnad i 4 våningar planeras. Illustrationen nedan visar tre 
våningar samt teknikutrymmen och ev förråd i ett fjärde plan.  
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SRV har lämnat en situationsplan som illustrerar detta (Sundell Arkitekter i 
samarbete med Huge Fastigheter AB).  

 
Situationsplan läge för nytt huvudkontor Sundell Arkitekter i samarbete med Huge 
och SRV 

Den luftledning som går genom området behöver flyttas, ev markförläggas. 
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Områden på båda sidor Holmträskvägen efter SRV:s vågstation och kontor 

På östra sidan vägen, söder om Holmträsket ligger ett upplagsområde som 
f.n. används av Foria. Detta område ska kunna användas fortsatt för upplag 
och/eller fordonsverksamhet (verkstad, drivmedelställe, 
parkering/uppställning av fordon).  

Nordost om detta har en viss utfyllnad med massor skett och här anges ett 
område för upplag och eller fordon. Någon miljöfarlig verksamhet bör inte 
ske i något av dessa områden.  

Övriga delar som syns på bilden används redan för återvinningsverksamhet, 
miljöfarlig verksamhet. 

I anslutning till komposteringsanläggningen i sydvästra delen har en 
förbehandlingsanläggning för matavfall uppförts (ej med i bilden från 2011) 
men den ses i ett senare foto nedan.  
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En angränsande yta kan på längre sikt vara ett läge för en anläggning för 
biogasproduktion. En sådan anläggning synes förenlig med ändamålet (även 
om annat biomaterial än bara mat- och återvunnet biomaterial används). 
Slänter mot gatan förutsätts få en skärmande vegetation. 

På nordvästra sidan om den genomgående vägen mot Hökärr finns ett 
område som arrenderas för upplag som används för uppställning av sopbilar 
och kärl. Planen anger detta som ett område för upplag och/eller 
uppställning av fordon (några byggnader kan inte uppföras i detta område). 
Ett plank eller stängsel med insynsskydd förutsätts skärma verksamheten 
mot gatan.  

Området närmast motorstadion lämnas utom plan. På sikt kan de behövas 
för att motorstadion ska fungera med parkeringsytor eller annat. 

Offentlig och kommersiell service 
Det finns ingen offentlig eller kommersiell service i närheten av 
återvinningsområdet.  

5.3 Friytor 
Enligt Grönstrukturen i Stockholmsregionen (Regionplane- och 
trafikkontorets rapport 2, 1996) ligger planområdena inom den så kallade 
Hanvedenkilen och gränsar mot områden som ingår i den regionala 
grönstrukturen. 

Bullret och luktstörningar gör att den allra närmaste omgivningen till det 
södra återvinningsområdet är stört. Naturvärdena och rekreationsvärdena 
inom området och den närmaste omgivningen bedöms därför vara mycket 
små men är höga i ett stråk norr om återvinningsområdet med de avslutade 
deponierna. Området kring Hökärr, söder om planområdena är inte så 
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tillgängligt i flera avseenden, dels då det inte finns några lätta ”portar” ut i 
denna del av riksintresseområdet, dels då det i stora delar har tät ungskog.  

Naturvärden och rekreationsvärden bedöms vara små och/eller kommer inte 
att skadas i någon större grad av utvidgningen av anläggningen. Genom 
planläggningen av en allmän gata mellan delar av verksamhetsområdet 
kommer att innebära att riksintresseområdet för rörligt friluftsliv blir 
tillgängligare i denna del av kommunen och nuvarande barriärverkan 
minskar. 

5.4 Gator och trafik 
Gatustruktur 
Området nås via Gladövägen, Hökärrsvägen och Holmträskvägen. 
Kommunen är väghållare för samtliga av dessa vägar.  

Från SRV:s grindar fram till motorbanan och torpet vid Hökärr går en 
enskild väg. Vägen går mellan arrendeområden och har en punkt där 
transporter mellan verksamhetsområdena korsar den. 

2011 mättes trafikmängderna i två punkter med följande resultat: 
Punkt Trafikmängd Andel tung trafik 

Hökärrsvägen (sträckan mellan 
Gladövägen och Holmträskvägen9 

3 600 f/vmd 27% 

Holmträskvägen (sträckan närmast 
SRV) 

760 f/vmd 55% 

Korsningen mellan Haningeleden och Gladövägen, dvs. områdets tillfart 
från huvudvägnätet, kommer att ses över i arbetet med Åtgärdsvalsstudien 
för hela Södertörnsleden, som planeras påbörjas under 2013.  

En upprustning/ombyggnad av Gladövägen och Hökärrsvägen har skett 
under 2009-2011 av sträckan mellan Haningeleden och korsningen med 
Holmträskvägen. Denna sträcka har nu fullgod industrigatustandard med en 
separerad gång- och cykelbana. 

Holmträskvägen på sträckan mellan Hökärrsvägen och SRV:s grindar är i 
detaljplanen för Gladö industriområde planlagd som industrigata med en 
bredd av 7 m, denna sträcka uppfyller i stort dessa krav, men kommer att få 
en mindre upprustning under 2013. 

Den enskilda väg, som idag passerar mellan dagens arrendeområden 
planläggs som industrigata med en körbana på 7 m och ett totalt vägområde 
på 10 m på delen mellan SRV:s grindar och den punkt där transporter 
passerar tvärs vägen. Sista delen mot Hökärr planläggs som lokalgata med 
en körbana på 5 m och ett totalt vägområde på 7 m. 

På berörd sträcka av vägen finns två punkter där trafiken till och från samt 
inom SRV:s område kommer i konflikt med den allmänna trafiken som ska 
passera förbi området. I övrigt förutsätts att transporter sker inom området. 
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Planen anger utfartsförbud på hela den vägsträcka som passerar mellan 
SRV:s olika områden. 

 

Dessa två konfliktpunkter är där vägen delar sig strax innan infarten till 
SRV samt där transporter mellan SRV:s områden sker tvärs vägen. Dessa 
två punkter utformas som vinkelräta korsningar med stopplikt för den 
genomgående vägen samt hastighetsdämpande åtgärder för den tunga 
trafiken. 

  

 
Kommunalt huvudmannaskap avses för den allmänna platsen (gatorna, 
naturmark) inom planområdet. 
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Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelbana finns idag utbyggd utmed Gladövägen och 
Hökärrsvägen mellan Haningeleden och korsningen med Holmträskvägen. 
På resterande sträcka saknas en separerad gång- och cykelbana och det finns 
inga planer på att bygga ut någon sådan. 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats finns på Gladövägen alternativt Haningeleden, 
avståndet dit är ca 2,5 km. Enligt SL:s Riplan (riktlinjer för planering av 
kollektivtrafik i Stockholms län) ska avståndet till denna typ av arbetsplats 
inte vara mer än 700 m för att uppfylla kraven på god kollektivtrafik. Det 
finns inte några planer på att bygga ut kollektivtrafiken, då 
resandeunderlaget är för litet idag. 

Parkering, varumottagning, utfarter 
All parkering ska ordnas på kvartersmark. 

Följande riktvärden gäller enligt Parkeringstal för Huddinge kommun (KS 
januari 2005):  

Verksamhet  
Antal bilplatser 
per 1000 m2 BTA 
om ej annat anges 
 

 
Anmärkning 

Kontor   
    Arbetande  och  besökande 15 - 20 Beroende på läge och typ av kontor. 
Industri   
     Arbetande och besökande 5 - 15 Beroende på läge och typ av kontor. 
Lager   
     Arbetande och besökande 5 Alternativt 0,5 bpl per arbetande. 
 

Inom detta område bör de högre talen tillämpas. 

5.5 Störningar 
Skyddsavstånd 
Bättre plats för arbete, (Boverkets allmänna råd 1995:5) anger riktvärden 
för skyddsavstånd för olika typer av verksamheter: 

”Angivna riktvärden för skyddsavstånd skall göra det möjligt att planera så 
att man kan bo och vistas intill en farlig eller störande verksamhet samtidigt 
som verksamheten skall fungera även på sikt på den aktuella platsen med 
hänsyn till de speciella förhållanden som råder i form av terräng och 
vegetation osv. … Skyddsavstånd räknas normalt från en planerad ny 
bostadsbebyggelse till närmaste riskfyllda eller störande verksamhet.” (s 
89). 
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Följande riktvärden finns för verksamheter som bedrivs av SRV återvinning 
AB: 

- Deponeringsanläggning 500 m  
- Komposteringsanläggning 500 m 
- Mellanlager av miljöfarligt avfall 200 m 

Inom den del som anges som industri och upplag med högst 500 m 
skyddsavstånd kan ytterligare andra verksamheter förekomma. Detta 
skyddsavstånd har angivits i syfte att nya verksamheter inte ska öka 
störningarna jämfört med vad som nu sker i återvinningsområdet och Gladö 
industriområde. 

Någon så störningskänslig verksamhet som bostäder är inte aktuell för 
planläggning i närheten av återvinningsanläggningen. En planlagd golfbana 
ligger vid Hökärr och österut och med sin närmaste del ca 500 m från 
komposteringsanläggningens yttre gräns.  

I övrigt är områden runt omkring avsedda för rörligt friluftsliv, de större 
delarna ligger inom område av riksintresse för rörligt friluftsliv, varför 
hänsyn till detta bör tas vid planeringen av ny eller ändrad omgivnings-
påverkande verksamhet inom området. Om verksamheten med den 
dimensionerande störningen lokaliseras i ytterläge kan zonen runt om 
krävas, men om den förläggs mer centralt eller åt ett håll kan den faktiska 
störzonen minska. 

I och med att verksamheten är tillståndspliktig enligt miljölagstiftningen så 
är det i övrigt tillräckligt med de villkor för verksamheten som anges i 
samband med tillstånden.  

Luft, lukt 
Den verksamhet som främst kan ge upphov till lukt är biologisk behandling 
(kompostering och rötning) och lakvattenhantering. Bland villkoren i 
tillståndet finns att åtgärder ska vidtas för att begränsa luftföroreningar till 
omgivningen.  
En begränsning av tiden för mellanlagring av det biologiskt lättnedbrytbara 
avfallet och aktiv luftning av lakvattendammarna är andra åtgärder som 
vidtas för att minska risken för luktproblem. 
Hantering av förorenade massor innebär avgång av mindre mängder 
lättflyktiga ämnen. För att förhindra detta kommer mellanlagring och 
behandling av förorenade massor att ske täckt. Damning kan hanteras 
genom åtgärder i form av mellantäckning av deponin samt vattning och 
sopning av vägar och verksamhetsytor. 
Transporter till och från Sofielunds återvinningsanläggning liksom 
arbetsmaskiner som används inom verksamheten medför utsläpp av 
luftföroreningar. Utsläppen till luft från arbetsmaskiner bedöms öka vid en 
utökad verksamhet, medan beräkningar visar att utsläppen från transporter 
kan minska trots ett utökat antal transporter. De minskade 
utsläppsmängderna från transporter beror på att framtida fordon bedöms ha 
renare motorer än dagens.  
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Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer 
enligt miljöbalkens 5 kap 3 §. Miljökvalitetsnormerna för svaveldioxid, bly, 
bensen, bens(a)pyren klaras i med mycket stor marginal i de största delarna 
Stockholms län inkl Huddinge. Även miljökvalitetsnormen för 
inandningsbara partiklar, PM10, och för kväveoxid klaras med stor marginal 
i denna del av kommunen. 
Den föreslagna utökningen av verksamheten kommer endast att marginellt 
påverka den luftkvalitet som bevakas genom miljökvalitetsnormer enligt 5 
kap miljöbalken som inte kommer att överskridas med föreslaget ändamål. 
Bland villkoren i tillståndet finns att åtgärder ska vidtas för att begränsa 
luftföroreningar till omgivningen. 

Buller, vibrationer 
Ramböll har i november 2012 mätt buller vid de två närmast liggande 
bostadsområdena som är Ådran och Gladö kvarn2. Ljudkraven från NFS 
2004:15 uppfylls enligt utredningen för alla mätpositioner.  

 
Mätpositioner i Gladö (mätområde 1) och Ådran (mätområde 2) 

Vid mättillfället hördes inte krossen vid mätpunkt 4-6, det som kunde 
noteras var ljudet från fåglar och vind. Vid mätpunkter 1-3 kunde ljud från 
anläggningen uppfattas, det gick inte att urskilja krossen. Vid punkt 1 
uppfattades en störning från flaggstång. 
Även en bullerberäkning har redovisats. En mätning från ca 10 m avstånd 
från krossen visar att den alstrar ca 85 dB(A) ekvivalent ljudnivå. En 
beräkning som bygger på ett värsta scenario, dvs. inga hinder eller 
vegetation visar att ljudnivån vid närmsta hus blir ca 45 dB(A), vilket 
innebär att samtliga krav uppfylls även för ett värsta scenario. I praktiken 
blir ljudnivåer från kross lägre på grund av terrängdämpning.  

Villkor för buller3 
Buller ifrån anläggningen skall begränsas så att det inte ger upphov till 
högre ekvivalent ljudnivå som begränsningsvärde utomhus vid närmaste 
bostäder än  

• 50 dB(A) dagtid kl. 07.00-18.00 
• 45 dB(A) kvällstid kl. 18.00-22.00  
• 40 dB(A) nattetid kl. 22.00-07.00 

                                                           
2 Sofielund kross, Ramböll Sverige AB, 2012-11-30, Unr 61291255040 
3 Miljödomstolen, Nacka Tingsrätt 2010 
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Om hörbara toner eller impulsartat ljud förekommer skall 
begränsningsvärdena för de ekvivalenta nivåerna sänkas med 5 dBA 
enheter. 

Bullermätningar skall genomföras minst vart tredje år samt efter sådana 
ändringar av verksamheten, som kan påverka bullernivån på ett väsentligt 
sätt.  SRV har i mars 2013 överlämnat ovan refererad bullerutredning till 
Länsstyrelsen i Stockholms län (tillsynsmyndigheten) utifrån detta villkor 
och noterar att ”utifrån redovisad bullerutredning kan SRV visa att 
villkorade bullernivåer innehas”. Se ovan. 

Buller inomhus i kontor 
För tyst verksamhet, t.ex. kontorsverksamhet eller konferenslokaler, bör den 
ekvivalenta nivån inte överstiga 40 dB(A). 

Riskhänsyn 
Den föreslagna verksamheten kan innebära vissa mindre risker för 
omgivningen. Det kan börja brinna i lager av brännbar energiråvara eller i 
tidigare deponi där det sker viss gasutveckling.  

En plan för åtgärder och beredskap mot brand har upprättats i samråd med den 
lokala räddningstjänsten och finns tillgänglig på anläggningen. 

5.6 Teknisk försörjning 
Vatten- och avlopp, lakvatten 
Det finns vatten- och avloppsledningar inom/mellan planområdena men de 
ingår inte i det allmänna va-nätet. Ett lokalt system med en renings-
anläggning finns för bl.a. omhändertagande av lakvatten. Va-systemen 
byggs ut i samband med förändringar av verksamheten. Förändringar är 
tillståndspliktiga.  

En anläggning för lakvattenrening har anlagts (öster om deponi 3, utom 
föreslaget planområde). Det processade lakvattnet leds vidare till 
Henriksdals reningsverk i spillvattenledningar.  

En spillvattenledning från tidigare deponi skyddas genom ett u-område där 
den passerar området vid Hökärrrsvägen.  

Dagvatten 
Området avvattnas både mot sjön Orlången och mot Kagghamraåns 
vattensystem. Holmträsket avvattnas mot Kagghamraån. Båda sjösystemen 
är känsliga för tillförsel av näringsämnen. 

Verksamheten vid Sofielunds återvinningsanläggning omfattas av ett 
kontrollprogram för yt- och grundvatten. Genom kontrollprogrammet kan 
miljöpåverkan från verksamheten på ytvatten utvärderas och skyddsåtgärder 
föreslås. Av miljödomen4 framgår att opåverkat grund- och ytvatten ska 
avledas så att det inte når behandlings-eller deponeringsområdena. 
                                                           
4 Miljödomstolen, Nacka tingsrätt 2009 
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Utloppsdiken skall fortlöpande underhållas. Dagvatten från ytor inom 
anläggningen, som konstaterats vara opåverkat av hanteringen av avfall vid 
anläggningen eller vara av en kvalitet motsvarande sådant opåverkat 
dagvatten, får avledas avskilt från annat vatten som ett kontrollerat utsläpp 
till recipienten. 

 
Vid norra området (farligt avfall) anger den tidigare detaljplanen ett läge för 
en reningsanläggning, som är avsedd för att rena dagvattnet från Gladö 
industriområde. Den föreslogs innehålla fördröjningsdamm, oljeavskiljare, 
sedimenteringsdamm och översilningsyta. 5 Anläggningen är alltså inte till 
för återvinningsområdet som har egna anläggningar. På grund av att det 
tidigare området arrenderas och nyttjas av SRV behöver 
dagvattenanläggningen ha ett annat läge som illustrativt anges i bilden ovan, 
dock är det fortfarande så stor oklarhet om hur omläggning av befintlig 
ledning i dalgången kan ske och hur anläggningen utformas att det i nuläget 
inte går att avgränsa ett område i detaljplanen. Dagvattenanläggningen bör 
kunna prövas direkt i ett bygglov när den blir aktuell. 

U-områden anges här kring dagvattenledningar fram till ett dike som 
avleder dagvattnet vidare. Även diket har skyddats i planen genom en 
bestämmelse som anger att marken ska vara tillgänglig för dike alternativt 
för kulvertering.   

                                                           
5 VBB VIAK, Dagvattenutredning inom Gladö industriområde, juni 1999 
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Elförsörjning 
Vattenfall Eldistribution har en transformatorstation vid Hökärrsvägen som 
är planlagd i detaljplanen för Gladö industriområde. Vidare planläggs lägen 
för tre befintliga transformatorstationer efter Holmträskvägen.  

Läget närmast huvudinfarten behöver justeras i samband med utbyggnaden 
av industrigatan i denna del.  

Vattenfall Eldistribution AB har luftledningar i närheten av 
Holmträskvägen. Vid utbyggnad inom berört område kan de behöva 
markförläggas. 

Övriga ledningar 
Brandvattenledningar går från Holmträsket förbi Gladgas kompressorstation 
och mot Hökärrsvägen. U-områden anges där de går genom kvartersmarken, 
dock är angivet läge osäkert.  
Biogas tas om hand från deponiområdet och förs via ledningar till ett 
värmeverk i Skogås. 

5.7 Räddningstjänst 
Brandvattenförsörjningen ska beaktas i projektering av nya delar av 
anläggningen. 

5.8 Administrativa frågor 
Genomförandetiden 
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Upphävande av gällande detaljplan 
I norra delen av område 2 anges bestämmelsen a = område för vilket 
detaljplan 0126K-14465 ska upphävas. Området avser ett delvis inaktuellt 
område för en tidigare planerad dagvattenanläggning som till del är i 
konflikt med ett naturreservat. Bakgrund och karta redovisas ovan s. 25. 
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Genomförandebeskrivning 

1. Organisatoriska frågor 
1.1 Tidplan 
Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande enligt PBL (1987:10). 

Programsamråd har skett under juni – september 2010. Samråd har skett 
under tiden 8 januari – 15 mars 2013. Utställning har skett under tiden 3 
juni- 1 juli 2013. Samhällsbyggnadsnämndens godkännande bedöms ske 4 
kvartalet 2013 varefter detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för 
antagande kring årsskiftet 2013/2014. 

1.2 Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vunnit laga kraft. 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (PBL 5:11), men planen 
fortsätter att gälla om inte kommunen ändrar eller upphäver planen. 

1.3 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Exploatören ansvarar för utbyggnad och drift inom kvartersmark. 

Gatorna och områden avsatta som natur i området utgör allmän platsmark 
där kommunen är huvudman. 

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elledningar på kvartersmark och 
allmän mark. 

1.4 Avtal 
Ansvaret för om- och utbyggnaden av gator mm, köpeskillingens storlek 
och övriga genomförandefrågor regleras i dels ett ramavtal dels i ett 
exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. Ett ramavtal har 
godkänts av kommunfullmäktige i september 2012. 

Kostnaderna för kommunens arbete med framtagandet av en ny detaljplan 
för området ska betalas av exploatören. Kostnaden för detaljplanen har 
reglerats i ett separat plankostnadsavtal mellan SRV Återvinning AB och 
samhällsbyggnadsnämnden genom planavdelningen. 

2. Fastighetsrättsliga frågor 
2.1 Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning kan ske i enlighet med användnings- eller 
kvartersgränser.  
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2.2 Ledningsrätt 
Rätten att anlägga och underhålla ledningar för va och el säkerställs genom 
ledningsrätt.  

Ledningsområde föreslås kring de allmänna ledningar som kommer att 
finnas inom kvartersmark och behöver ligga kvar. Områden för allmänna 
underjordiska ledningar, s.k. u-områden, anges för brandvattenledningar 
från Holmträsk mot Hökärrsvägen inom område 1. U-områden för 
avloppsledningar från Hökärrsvägen och ett område för ett dike anges inom 
område 1. 

2.3 Ansökan 
Ansökan om fastighetsbildning, ledningsrättsförättning, servitut, bildande av 
gemensamhetsanläggning m m inlämnas till Lantmäterimyndigheten i 
Huddinge. 

3. Ekonomiska frågor 
3.1 Avtal 
Se ovan 1.4 

3.2 Gatukostnader 
Kommunen får enligt PBL 6:31-32 besluta att kostnader för anlägga eller 
förbättra gator och andra allmänna platser ska betalas av ägarna till 
fastigheterna inom området eller vid gatan.  

Uppskattad kostnad för detta är 5-6 miljoner kr. Drift och underhåll av 
denna tillkommande sträcka ska skötas av kommunen. Beräknad 
driftskostnad per år är 95 000 kr. 

Ersättningar för gatuutbyggnad kommer att regleras i avtal. 

3.3 Avstående av mark och eventuell inlösen 
Delar av Björksättra 1:3 ligger inom återvinningsområdet och ska kunna 
förvärvas med stöd av detaljplanen. Berörda ytor uppgår till ca 15 700 m2. 

Delar av Björksättra 1:3 kommer också att tas i anspråk för en lokalgata.  

3.4 Anläggningsavgifter för vatten och avlopp 
Området ligger inte inom verksamhetsområdet för vatten- och avlopp. 
Särskilda avtal träffas om anslutningar. 

3.5 Planavgift 
Avtal har träffats mellan samhällsbyggnadsnämnden och SRV Återvinning 
AB angående ersättning för planläggningen. Planavgift enligt taxan ska inte 
debiteras SRV Återvinning AB vid byggande inom planområdet.  

3.6 Kostnader för miljöskyddsåtgärder 
Kostnader för miljöskyddsåtgärder åligger verksamhetsutövaren. 
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4. Administrativa frågor 
Ansvaret för arbetet med denna detaljplan ligger på miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningens planavdelning i samarbete med medverkande från 
kommunens förvaltningar, se s 2.  

SRV Återvinning AB i samarbete med Geo Innova AB svarar för tekniskt 
underlag angående miljökonsekvensbeskrivningen för verksamheten 
(tillståndsansökan).  
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Miljökonsekvensbeskrivning 

1. Behovsbedömning av miljöbedömning 
Behovsbedömning  
Enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL 1987:10) ska en miljö-
konsekvensbeskrivning för en detaljplan upprättas om den kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

Den betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas 
medföra ska beskrivas och bedömas. Bedömningen gäller graden av, och 
typen av miljöpåverkan. … Det är mot nollalternativen6 som planförslaget 
och övriga alternativ ska bedömas, alltså inte mot nuläget. Med 
nollalternativ menas att det bör spegla en trolig utveckling om det aktuella 
planförslaget inte genomförs. I detta fall är nollalternativet att planläggning 
inte sker utan att den pågående och tillståndsgivna miljöfarliga 
verksamheten i återvinningsområdet fortsätter inom redan exploaterade ytor. 
Dock kan inte förutsättas att verksamheten kan utvecklas som hittills med 
bygglov som ges från fall till fall med stöd av översiktsplanen, dvs. i den 
utsträckning som nya bygglovpliktiga byggnadsverk förutsätts för 
tillkommande verksamhet så kan plankravet hävdas.  

Planen 
Den större delen av planområdet utgörs av de områden där 
återvinningsverksamhet sker idag. Deponiområdena ingår inte.  

Planen anger därutöver mer exploaterbar mark, bl a mark för ett nytt 
huvudkontor och för en viss utökning av verksamhetsytorna för SRV 
återvinning AB. I mindre delar där SRV återvinning AB inte har intresse av 
marken kan någon annan verksamhet etableras. Totalt tillkommer ca 6 ha 
nya ytor för återvinningsverksamhet och industri och upplag med 500 m 
skyddsavstånd.  

Anläggningen ligger bitvis med ej iordninggjorda slänter och impediment 
mot vägområden. Genom planläggningen avses det komma till en bättre 
skärmning mot de angränsande allmänna vägarna med i vissa lägen 
planterad vegetation eller plank eller stängsel med insynsskydd.  

Vidare kommer planläggningen av en allmän gata mellan delar av 
verksamhetsområdet att innebära att riksintresseområdet för rörligt 
friluftsliv blir tillgängligare i denna del av kommunen och nuvarande 
barriärverkan minskar. 

                                                           
6 Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen, en vägledning, Boverket 2006, 
s. 30. Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program, 
Naturvårdsverket 2009, s. 35-36 
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Platsen 
Platsen är ett huvudsakligen exploaterat område som ligger på båda sidorna 
om Gladö industriområde och vid blivande deponiområde, som markbereds 
genom en tillståndspliktig bergtäkt. Området är idag i hög grad bullerstört 
av de olika verksamheterna. Verksamheterna och bullerstörningarna 
regleras huvudsakligen genom miljötillstånd. 

Området utökas något jämfört med pågående verksamhet. Marken för den 
tillkommande verksamheten bedöms inte ha särskilda naturvärden eller vara 
av allmänt intresse för rörligt friluftsliv eller liknande på grund av närheten 
till de störande verksamheterna. 

Påverkan 
De stora störningarna från återvinningsverksamheten regleras med villkor i 
tillståndet. Det finns bl a villkor för bullerstörningar, dagvattenhantering och 
hantering av lakvatten. Planen har ingen sådan reglering och skulle inte 
kunna reglera dessa emissioner på väsentligt annat sätt än i de givna 
miljötillstånden. 

Den storskaliga omvandlingen av landskapet har huvudsakligen redan skett. 
För omvandlingen av ej exploaterade områden förutsätts att hänsyn tas till 
hur anläggningen ter sig mot den allmänna vägen. Även för övriga områden 
ska en uppsnyggning ske av slänter m m som vänder sig utåt.  

Planen ger förutsättningar för SRV Återvinning AB att förvärva den mark 
som på kort och lång sikt behövs för verksamheten. Ett huvudkontor 
planeras i området. Detta ger därmed ett större incitament för att 
anläggningen blir ordentligare och mer vårdad mot den närmaste 
omgivningen.  

Sammanfattning och motiverat ställningstagande  
Enligt Bättre plats för arbete 7 kan riktvärdena för skyddsavstånd i de 
allmänna råden användas som indikatorer för bedömning av vilka planer för 
arbetsområden som kan anses ge betydande miljöpåverkan. Om riktvärdet 
avser avstånd på 200 m och över, kan verksamheterna ge betydande 
inverkan genom risker och störningar. I planen anger användnings-
bestämmelserna för den större delen av området återvinningsverksamhet, 
som har riktvärdet 500 m, och en mindre del för industri med 500 m 
skyddsavstånd. Planen anger förutsättningarna för att återvinnings-
verksamheten långsiktigt ska kunna fortsätta att utvecklas på platsen, och 
kan därmed ses bidra till den betydande miljöpåverkan som verksamheten 
har bedömts ha. 

Förändringarna bedöms därmed innebära en betydande påverkan på miljön, 
hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser enligt 
PBL 5 kap. 18 §. 

                                                           
7 Boverkets allmänna råd 1995:5, s. 78 
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2. Miljökonsekvensbeskrivning för återvinnings-
verksamheten 
Miljödomstolen har godkänt en miljökonsekvensbeskrivning för 
verksamheten vid behandlingen av SRV:s tillståndsansökan. Nedan anges 
endast sammanfattningen ur miljökonsekvensbeskrivningen8. 

2.1 Icke-teknisk sammanfattning  
”SRV återvinning ansöker om tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet 
vid Sofielunds återvinningsanläggning. Syftet med ett nytt tillstånd är att 
ersätta de befintliga tillstånden med ett övergripande tillstånd för hela 
verksamheten som också inkluderar en utökning av verksamheten. Med det 
nya tillståndet vill SRV återvinning vara en resurs i regionen när det gäller 
ett säkert och miljöriktigt omhändertagande av avfall. Ansökan avser dels 
fortsatt tillstånd för nuvarande verksamheter, dels viss utökning av 
omfattningen hos befintliga verksamheter och dels förändrad eller 
tillkommande verksamhet, bl a avseende behandling och deponering av 
farligt avfall9. Den sammanlagda mängden mottaget avfall för sökt 
verksamhet ska inte överstiga 650 000 ton. Ar 2006 togs ca 357 000 ton 
avfall emot vid Sofielunds återvinningsanläggning. 

Sofielunds återvinningsanläggning består av mottagningsstationer, 
anläggningar för sortering, mellanlagring och behandling av hushållsavfall 
och industriellt avfall, anläggning för hantering av farligt avfall, anläggning 
för behandling av förorenade massor, mottagning, behandling och 
deponering av förbränningsrester, deponiområden samt system för 
uppsamling och rening av vatten. 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs den miljöpåverkan som sökt 
verksamhet bedöms få samt de skyddsåtgärder som SRV återvinning vidtar 
för att minska de negativa effekterna på människors hälsa och miljö. 

Påverkan på luft 
Den verksamhet som främst kan ge upphov till lukt är biologisk behandling 
(kompostering och rötning) och lakvattenhantering. Med den nya 
behandlingsmetod som SRV återvinning avser att använda i sökt 
verksamhet, bedöms risken för lukt från kompostering av organiskt avfall 
minska betydligt jämfört med idag. En begränsning av tiden för 
mellanlagring av det biologiskt lättnedbrytbara avfallet och aktiv luftning av 
lakvattendammarna är andra åtgärder som vidtas för att minska risken för 
luktproblem. 

Hantering av förorenade massor innebär avgång av mindre mängder 
lättflyktiga ämnen. För att förhindra detta kommer mellanlagring och 
behandling av förorenade massor att ske täckt. Damning kan hanteras 
genom åtgärder i form av mellantäckning av deponin samt vattning och 
sopning av vägar och verksamhetsytor. 
                                                           
8 Miljökonsekvensbeskrivning Sofielunds återvinningsanläggning, SRV i samarbete med 
Geo Innova AB  
9 Deponering av farligt avfall har ej godkänts 
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Transporter till och från Sofielunds återvinningsanläggning liksom 
arbetsmaskiner som används inom verksamheten medför utsläpp av 
luftföroreningar. Utsläppen till luft från arbetsmaskiner bedöms öka vid en 
utökad verksamhet, medan beräkningar visar att utsläppen från transporter 
kan minska trots ett utökat antal transporter. De minskade 
utsläppsmängderna från transporter beror på att framtida fordon bedöms ha 
renare motorer än dagens. Utsläppen till luft från verksamheten vid 
Sofielunds återvinningsanläggning utgör en mycket liten del av de totala 
utsläppen i länet. Genom effektivisering av transporterna, utbildning i miljö-
anpassad körning och användning av t ex syntetisk diesel avser SRV 
återvinning att minska utsläppen till luft. 

Deponigas består huvudsakligen av växthusgaserna koldioxid och metan 
som bildas när organiskt material i deponin bryts ned. Den deponigas som 
bildas vid Sofielunds återvinningsanläggning samlas in och används för 
fjärrvärmeproduktion. Oavsiktlig metanavgång förhindras genom 
sluttäckning och mellantäckning av deponin. Pga förbudet att deponera 
organiskt avfall, kommer mängderna av deponigas att minska med tiden. 

Påverkan på ytvatten 
Verksamheten vid Sofielunds återvinningsanläggning omfattas av ett 
kontrollprogram för yt- och grundvatten. Genom kontrollprogrammet kan 
miljöpåverkan från verksamheten på ytvatten utvärderas och skyddsåtgärder 
föreslås. Sådana skyddsåtgärder, aktuella både i befintlig och sökt 
verksamhet, är t ex uppsamling av lakvatten, avledning av rent ytvatten från 
verksamhetsområdet (så att mängden förorenat vatten minimeras), lämplig 
rening av förorenade vatten samt provtagning och analys av lakvatten, yt- 
och grundvatten. 

Resultat från provtagning visar på viss påverkan av de naturligt 
förekommande ytvattendragen runt Sofielunds återvinningsanläggning. 
Detta har undersökts och resultaten tyder på att föroreningen av ytvattnet 
kommer från både kompostvattnet och sprängstenen. Sprängstenen har 
troligen bidragit till de höga halterna av sulfat och metaller. För att erhålla 
bakgrundsvärden från tiden innan bergtäktsverksamhet och deponering 
inletts vid Deponi 3, har ytvatten i detta område kontrollerats regelbundet 
sedan 1992. 

Lakvatten, avrinningsvatten, processvatten och spillvatten leds idag via 
rening i Henriksdals reningsverk ut i Saltsjön. SRV återvinning förordar att 
fortsättningsvis välja att rena lakvattnet och andra vatten med motsvarande 
karaktär lokalt och därefter leda detta till samma recipient, Saltsjön. Då 
lokal rening kan anpassas till aktuella vatten bedöms miljöeffekten bli 
positiv jämfört med dagens situation. 

Påverkan på grundvatten 
Grundvatten kan t ex påverkas av utläckage av lakvatten från 
deponiområdena eller från avrinningsvatten från behandlingsytorna. Ett 
kontrollprogram finns för att kontrollera och utvärdera eventuell 
miljöpåverkan på grundvattnet. Provtagningar av grundvatten visar att det 
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finns områden i anslutning till Deponi 1 och 2 där lakvatten bedöms ha 
påverkat grundvattnets kvalitet, åtgärder har gjorts för att minska påverkan. 
Påverkan är mycket lokal och någon risk för att påverkan kommer att öka 
föreligger inte, eftersom deponi 1 är sluttäckt och deponi 2 kommer att 
sluttäckas inom en snar framtid. 

För att skydda grundvattnet mot förorening vidtar SRV återvinning olika 
typer av skyddsåtgärder. Lak- och processvatten samlas upp för 
omhändertagande och behandlas vid SRV återvinnings reningsanläggning 
eller externt. Verksamheter som kan förorena grundvatten läggs på platser 
med system för att ta hand om förorenat vatten eller spill. Vissa typer av 
behandlingar sker under tak eller i slutna processer, vilket förhindrar att 
processvatten bildas. 

Det nya deponiområdet (Deponi 3) har lokaliserats till ett utströmnings-
område för grundvatten. I anslutning till Deponi 3 görs också regelbundna 
mätningar av grundvattennivåerna. Syftet är att säkerställa att grundvatten 
inte strömmar från deponiområdet åt flera håll utan endast i en riktning, dvs 
längs med dalgången. På så sätt erhålls ett kontrollerat grundvattenflöde i 
verksamhetsområdet för Deponi 3. Bottenkonstruktionen för Deponi 3 är 
utformad utifrån deponeringsförordningens krav, och består av en 
konstgjord geologisk barriär, en bottentätning och en ovanpåliggande 
dränering. Vid Deponi 3 sker uppsamling av lak- och processvatten i ett 
centralt dräneringssystem. Risk för att vatten från Deponi 3 kommer att 
påverka grundvatten bedöms därmed inte föreligga. 

Buller 
Buller uppkommer främst från trafiken till och från anläggningen samt från 
arbetsfordon och maskiner inom anläggningen. För att minimera störningar 
ställs krav på bullernivåer i samband med upphandlingar. Vid nylokalisering 
av verksamhet tas hänsyn till bullernivåer. För att få indikation om upplevt 
buller har SRV återvinning startat upp ett boenderåd, som består av 
närboende till återvinningsanläggningen. 

Hösten 200510 genomfördes bullermätningar vid Sofielunds återvinnings-
anläggning. Utförda beräkningar visar att ljudnivåerna vid bebyggelsen i 
Gladö kvarn, ca 2 km nordost om anläggningen, inte överskrider 
Naturvårdsverkets riktvärden. SRV återvinnings bedömning är att inte heller 
den nya och utökade verksamheten kommer att innebära att relevanta 
riktvärden överskrids. 

Resursförbrukning 
Den utökade verksamheten kommer att innebära måttliga negativa 
miljökonsekvenser orsakade av ökat behov av energi i form av 
fordonsbränsle och elektrisk ström. SRV återvinning arbetar med att 
minimera energiåtgången bl a genom att personalen utbildas i ett miljöan-
passat körsätt och genom en översyn av transportlogistiken. För vissa 

                                                           
10 Senare bullermätningar har genomförts, senast 2012 se s. 23 
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arbetsmaskiner används idag syntetisk diesel istället för dieselolja, och 
ambitionen är att utöka nyttjandet av t ex syntetisk diesel och biogas. 

Övrigt 
Den sökta verksamheten bedöms medföra en något ökad kemikalie-
användning. SRV återvinning kommer även i framtiden att sträva efter att 
de kemiska produkterna ska vara miljömärkta eller av bästa miljöklass. 

Sofielunds återvinningsanläggning ligger inte i anslutning till områden som 
är ekologiskt särskilt känsliga eller med höga naturvärden. Varken befintlig 
eller sökt verksamhet bedöms därför ha några betydande miljökonsekvenser 
för naturvården. 

Eventuella problem med skadedjur minimeras genom bl a mellantäckning 
av deponin. Vid behov utförs skadedjursbekämpning av externt företag. 

Sammanfattande bedömning 
SRV återvinnings verksamhet vid Sofielunds återvinningsanläggning 
medför miljökonsekvenser i form av bl a påverkan på luft, yt- och 
grundvatten, buller och konsumtion av energi. 

Jämfört med nollalternativet (dvs att verksamheten fortsätter på samma sätt 
som idag) bedöms den sökta verksamheten ge minskade störningar i form av 
lukt och utsläpp till luft från transporter. En viss ökning av utsläpp till luft 
från arbetsmaskiner kan eventuellt förväntas i sökt verksamhet. Användning 
av syntetisk diesel är en av de åtgärder som vidtas för att motverka detta. 
När det gäller påverkan på yt- och grundvatten är bedömningen att sökt 
verksamhet är likvärdig med nollalternativet. Bullernivåer för sökt 
verksamhet bedöms inte överskrida relevanta riktvärden. 

SRV återvinning har med Deponi 3 (tidigare kallad Deponi 2000), som har 
byggts utifrån deponeringsförordningens krav, tillgång till miljösäker 
deponering av avfall som inte kan återvinnas. Länsstyrelsen har också 
påtalat Sofielunds återvinningsanläggnings stora regionala betydelse för 
avfallshanteringen i regionen”. 

3 Miljökonsekvensbeskrivning, komplettering för 
detaljplanen 
Naturvärden 
Naturvärdena inom det berörda området och den närmaste omgivningen 
bedöms vara mycket små.  

Jämfört med nollalternativet sker en marginell minskning vid 
exploateringen av de nya delarna. 

Rekreation och friluftsliv 
Den planerade allmänna vägen mellan återvinningsområdena är ett led i att 
göra en ny port för friluftslivet vid Hökärr. Angående störningarna från 
verksamheterna, lukt och buller, se nedan. 
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Jämfört med nollalternativet sker en förbättring. 

Vatten  
Sjön Orlången ingår i Tyresåns sjösystem och hör till de sjöar som har ett 
mycket näringsrikt tillstånd; dess totalfosforhalt är högre än 50 µg/l. 
Orlången kommer att omfattas av miljökvalitetsnormer. Miljökvalitets-
normen som gäller alla vattenförekomster (yt- och grundvatten) är att 
vattenstatusen inte får försämras.  

Orlången har klassificerats ha ”god kemisk status”, men har ”måttlig 
ekologisk status” och förslås få ”god ekologisk status” år 2021, dvs behöver 
i detta avseende förbättras betydligt. 

Verksamheten vid Sofielunds återvinningsanläggning omfattas av ett 
kontrollprogram för yt- och grundvatten. Angående process- och lakvatten 
samt dagvatten, se 5.6 f i planbeskrivningen. 

Jämfört med tidigare verksamhet bedöms påverkan på vattenförekomster att 
komma förbättras. 

Luft, lukt 
Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer 
enligt miljöbalkens 5 kap 3 §.  

Miljökvalitetsnormerna för svaveldioxid, bly, bensen, bens(a)pyren klaras i 
med mycket stor marginal i de största delarna Stockholms län inkl 
Huddinge. Även miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar, PM10, 
och för kväveoxid klaras med stor marginal i denna del av kommunen. 

Den föreslagna utökningen av verksamheten kommer endast att marginellt 
påverka den luftkvalitet som bevakas genom miljökvalitetsnormer enligt 5 
kap miljöbalken som inte kommer att överskridas med föreslaget ändamål. 

Vid biologisk nedbrytning och otillräckligt lufttillskott bildas metan 
(sumpgas) som luktar bland annat från komposteringsverksamheten. Bland 
villkoren i tillståndet finns att åtgärder ska vidtas för att begränsa 
luftföroreningar till omgivningen. Gas från deponier och reaktorer skall 
enligt villkoren insamlas och avledas för behandling genom nyttjande 
alternativt förbränning.  

Luktförhållanden kommer att förbättras på grund av de ändrade villkoren. 

Buller 
Området har till större delen en skärmande terräng. Bullret från 
verksamheten inom återvinningsområdet regleras med villkor i tillståndet. 
Det bedöms inte finnas några generellt verkande bullerskyddsåtgärder som 
kan regleras med detaljplanen. 
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Trafikbullret, den ekvivalenta nivån, ökar marginellt med den ökande 
trafiken, då en fördubbling av trafikmängden ger en ökning vid vägen på 3 
dB(A). Den upplevda skillnaden av en förändring med 3 dB(A) ekvivalent 
anses knappt kunna förnimmas.11  

Jämfört med pågående verksamhet blir skillnaden marginell. 

Transporter/kommunikationer, parkering och angöring 
Trafiken till området kan komma att nära nog fördubblas om den är 
proportionell mot avfallsmängderna.  

Jämfört med pågående verksamhet blir trafikvolymerna lokalt större men 
den upprustade vägen innebär bättre förutsättningar för trafiken. 

Landskapsbild/stadsbild 
Den storskaliga omvandlingen av landskapet har huvudsakligen skett redan. 
För omvandlingen av ej exploaterade områden förutsätts att hänsyn tas till 
hur anläggningen ter sig mot den allmänna vägen. Även för övriga områden 
ska en uppsnyggning ske av slänter m m som vänder sig utåt samt 
skärmning ske.  

Jämfört med pågående verksamhet blir det en viss visuell förbättring. 

Sammanfattning av åtgärder enligt planen 
Syftet med miljöbedömning är ju att integrera miljöaspekter i planen så att 
en hållbar utveckling främjas. 

Man kan tala om fyra typer av åtgärder12: 
• skyddsåtgärder eller förebyggande åtgärder 
• återställande åtgärder 
• kompensationsåtgärder 
• åtgärder som vidtas för att förstärka positiv miljöpåverkan. 

I detta fall bör noteras att skyddsåtgärder eller förebyggande åtgärder 
huvudsakligen sker inom ramen för de villkor som ställts i miljötillståndet 
för verksamheten, men att också vissa åtgärder föreslås inom planen, t ex 
skärmningen mot den närmaste omgivningen.  

Återställandeåtgärder sker för de tidigare deponierna men utanför 
planområdet och det kommer även att ske med pågående deponi. Några 
kompensationsåtgärder är inte aktuella inom planområdet, som 
huvudsakligen blir verksamhetsområden.  

                                                           
11 Trafikbuller och planering IV, Länsstyrelsen i Stockholm m.fl., s 48. 
12 Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program, 
Naturvårdsverket, Handbok 2009:1, s. 86 
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I ett större perspektiv är hela återvinningsverksamheten naturligtvis positiv 
ur miljösynpunkt och förstärks genom att anläggningen kan utvecklas med 
stöd av detaljplanen, t.ex. med bättre användning av biomaterial med 
biogasutvinning. Positivt ur miljösynpunkt är även att tillgängligheten till 
riksintresseområdet för rörligt friluftsliv kommer att öka i denna del av 
kommunen. 

 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 
 
Kurt Lundvall 
planarkitekt 
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