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Beslut om att avsluta klagomålsärende gällande återvinnings-
station Bråvallavägen/Ösbyvägen utan åtgärd 

Ärendet 
 boende på  Djursholm, inkom 

med klagomål till miljö- och stadsbyggnadskontoret om att de är störda av 
buller från den då nyetablerade avfallsstationen vid Ösbyvägen/Bråvalla-
vägen, Djursholm i augusti 2015. De har därefter återkommit med att de är  
störda av källsorteringen och tömningen av avfallskärlen som sker både på 
vardagar och på helger samt nedskräpning och råttor. De anser att 
verksamheten utgör en sådan olägenhet att stationen ska flyttas/förbjudas. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avsluta klagomålsärende 
med dnr 2019/104, gällande återvinningstation vid Bråvalla/Ösbyvägen, 
Danderyds kommun. Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 3 §.  

Bakgrund 
 boende på  Djursholm, inkom 

med klagomål till miljö- och stadsbyggnadskontoret om att de är störda av 
buller från den då nyetablerade avfallsstationen vid Ösbyvägen/Bråvalla-
vägen, Djursholm i augusti 2015. De har därefter återkommit till 
miljöavdelningen med att de varit störda av källsorteringen och tömningen 
av avfallskärlen som sker både på vardagar och på helger. De har även 
informerat miljöavdelningen om att tömningen varit bristfällig vilket gett 
upphov till nedskräpning kring avfallsstationen. Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI) har vidtagit bullerdämpande åtgärder av kärlen 
för glassortering vilket gett en bullerdämpande effekt.  

har senast under 2019 återkommit med att de störs av tömning 
glassortering vid avfallsstationen. FTI har i september meddelat 
miljöavdelningen att de försett glasbehållarna med ny bullerdämpning 
eftersom de gamla dämpningarna på glasbehållarna var utslitna. 
Miljöavdelningen har genomfört syn av avfallsstationen 2019-09-19, 2019-
09-20 och 2019-09-26. 
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har kontaktat FTI för information om 
städnings- och tömningsrutiner samt status för behållarnas bullerdämpning. 
Dessa ger inget att anmärka på. 
Återvinningsstationen är lokaliserad vid korsningen Bråvallavägen/ 
Ösbyvägen. Avstånd mellan stationen och klagandes fastighet är ca 50 
meter. Mellan återvinningsstationen och klagandes fastigheten ligger 
Roslagsbanan, en gång- och cykelväg samt Ösbyvägen. 
Den 4 juni 2019 deltog miljö- och stadsbyggnadskontoret på möte med FTI 
samt tekniska kontoret och kommunens brottsförebyggare gällande samtliga 
återvinningsstationer i kommunen. Vid mötet bestämdes bland annat att 
kommunen ska gallra vegetationen vid stationerna för att underlätta för FTI 
att städa. FTI ska även se över skyltning och dekaler vid behållarna för att 
underlätta för besökarna att sortera rätt.  
Återvinningsstationen har besökts av miljö- och stadsbyggnadskontoret vid 
tre olika tillfällen, 2019-09-19, 2019-09-20 och 2019-09-26. Vid tillfällena 
har stationen varit städad och ingen behållare överfull. I stationens 
närområde har nedskräpning uppmärksammats, men i begränsad omfattning. 
Inga råttor eller spår av råttor har setts. 
Motivering 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa och miljön (2 kap. 3 § första stycket miljöbalken). Med 
olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap. 3 § miljöbalken en 
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka 
hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig. Vid besök på plats har 
det inte kunnat påvisas att det finns något som kan vara medicinskt betingat 
enligt lagens definition. Buller från omkringliggande verksamheter såsom 
bil- och tågtrafik är klart dominerande jämfört det buller som uppkommer 
vid inlämning av förpackningar där glas är den mest problematiska. 
Verksamhetsutövaren har behållare som är dämpade och dessa har 
renoverats nyligen. Tömningarna av behållarna är bullrande med det kan 
inte anses som en olägenhet då detta är en tillfällig företeelse. Enstaka 
tömning på helger och kvällar är i sig inte en olägenhet men bör undvikas 
med god planering från verksamhetsutövaren. 
I enlighet med Miljöbalken 2 kap. 6 § ska en verksamhet som tar i anspråk 
ett markområde välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet 
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ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 
och miljön. 
 
Nedskräpning 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret känner till att återvinningsstationen är 
välanvänd och att det vid återkommande tillfällen har varit mycket avfall 
som inte är förpackningar som lämnats vid stationen. Vid tillsynsbesöken 
som gjorts sedan klagomålet inkommit har det däremot varit relativt 
välstädat vid stationen.  
Lokalisering 
Bostadsnära stationer för återvinning av tidningar och förpackningar är 
viktigt för att kommunens invånare ska ges möjlighet att på ett lättillgängligt 
sätt kunna återvinna sitt avfall. De får dock inte placeras så att de riskerar att 
uppstå olägenheter för närboende. Station ligger nära villabebyggelse vilket 
underlättar för boende i närområdet att besöka stationen. Stationen är även 
lättillgänglig med bil då den ligger intill en av kommunens vägar, 
Ösbyvägen. Mellan stationen och villabebyggelsen finns annan bullrande 
verksamhet såsom Roslagsbanan med banvall och Ösbyvägen. Eventuella 
olägenheter som stationen kan orsaka för boende på andra sidan järnvägen 
och bilväg bedöms som ringa.  
Klagande har även argumenterat mot lokaliseringen utifrån trafik-
situationen. Denna fråga har hänvisats till Tekniska nämnden som är 
trafikansvarig, senast den 26 september 2019, muntligt. 
Skadedjur 
Skadedjur är en sådan störning som enligt hygienisk bedömning kan 
påverka människors hälsa negativt. På grund av det stora avståndet mellan 
klagandes fastighet och återvinningstationen är det däremot svårt att avgöra 
om råttor på klagandes tomt kommer från återvinningsstationen. Miljö- och 
stadsbyggnadskontorets personal har inte observerat några råttor vid 
platsbesöken vid stationen. Enligt de uppgifter som lämnats av FTI har 
heller inte klagomål gällande råttor vid stationen lämnas in i någon större 
omfattning. Det betyder nödvändigtvis inte att råttor inte finns vid stationen, 
då de kan vara skygga och springa undan när människor och bilar kommer. 
Om råttor uppmärksammas vid själva stationen ska klagomål först och 
främst rapporteras till FTI som då kan sätta in åtgärder i form av exempelvis 
råttgift. 
Bedömning 
Att förbjuda återvinningsstationen, vilket klagande önskar, vore en allt för 
ingripande åtgärd och i dagsläget ett obefogat krav från nämndens sida 
under förutsättning att FTI följer de tömnings- och städintervall som finns 
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framtagna för stationen, samt att inkomna klagomål till FTI från besökare 
hanteras skyndsamt. 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har för avsikt att även fortsättningsvis 
föra dialog med FTI och tekniska kontoret kring hur miljön vid 
återvinningsstationerna ska bli trevligare och tryggare.  
Nämnden bedömer att vidare handläggning av klagomålet inte är motiverad. 
Ärendet ska därför avslutas utan vidare åtgärder. 
 
 
Elisabeth Thelin  Carl Johan Bernelid 
Bygg- och miljödirektör  Miljöchef 
 
Detta beslut kan överklagas. Information om hur man överklagar följer med 
beslutet.




