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Inledning 
I kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad finns det 44 återvinningsstationer registrerade. 

Inventering av alla återvinningsstationer har skett. 

Bakgrund och syfte 
Återvinningsstationer är anläggningar för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall. Stationerna 

klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. 

Syftet med inventeringen var att kontrollera att platserna för återvinningsstationerna stämmer 

överens med Förpacknings- och Tidningsinsamlingens uppgifter samt att utföra en riskbedömning 

som leder till att återvinningsstationerna läses in som miljöfarliga verksamheter och klassas enligt 

miljöbalken. Faktorer och bedömningsgrunder för riskbedömningen var följande:  

 Historisk förorening i mark, 

 Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde. 

Riktvärdet för skyddsavstånd gällande miljöstation är 50 meter enligt Boverkets allmänna råd 1995:5. 

Störningar som kan förekomma är lukt från stationerna samt buller från transportfordon. 

Genomförande 
Inventeringen genomfördes under juni-juli 2013 av praktikant Charlotte Nilsson. 

Återvinningsstationerna identifierades via Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida. 

Fastighetsbeteckningarna identifierades via Miljöförbundet Fastighetskarta. Vattenskyddsområde 

identifierades via Miljöförbundet Landskapsinformation. Alla återvinningsstationer besöktes och 

nedanstående frågor besvarades: 

 Stämmer platsen med FTIs information? 

 Finns det tecken på att återvinningsstationen ligger på ett område som tycks vara gammal 

industrimark? 

 Sker tömning/ städning i den utsträckning som krävs? 

 Är det närmre än 50 meter till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller ligger 

stationen inom vattenskyddsområde? 

Resultat 
Placeringarna för återvinningsstationerna stämde i 42 av 44 fall överens med informationen på 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida. 2 stationer kunde inte påträffas på platserna som 

angivits, 1 påträffades på en annan plats och 1 hittades aldrig.  
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Av återvinningsstationerna var 2 stycken utan anmärkningar. På resterande stationer påträffades en 

eller flera av följande anmärkningar: 

 Behållare i behov av tömning, (10 stycken) 

 Station i behov av städning, (23 stycken) 

 Grovsopor bredvid behållare, (8 stycken) 

 Avfall som inte fick plats i behållarens inkast placerades bredvid behållaren, (2 stycken) 

 Hushållsavfall bredvid behållare, (3 stycken) 

 Batterier utanför holken, (1 stycken) 

 Trädgårdsavfall bredvid behållare, (2 stycken) 

 Bostad närmre än 50 meter till station, (27 stycken) 

 Skola närmre är 50 meter till station, (2 stycken) 

 Station inom vattenskyddsområde, (2 stycken) 

Åtgärder/ uppföljning 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har blivit kontaktad via hemsidan angående behov av 

tömning och städning av stationerna. Beslut om årlig tillsynsavgift för verksamhet utifrån 

riskbedömning och fastställande av tillsynstid kommer att skickas till Förpacknings- och 

Tidningsinsamlingen. 

 

Författare: Charlotte Nilsson, 2013-07-02  

  


