Lidingö 22 augusti 2005

Synpunkter på Planprogram för Återvinningscentral
kvarteret Förrådet, stadsdelen Stockby, Lidingö stad.

Naturskyddsföreningen har tagit del av stadsbyggnadskontorets planprogram för
en ny återvinningsanläggning.
Det framgår övertygande av programmet att den nuvarande
återvinningscentralen i Stockby har flera brister. Den är opraktiskt utformad och för
liten. Det leder till besvärande bilköer, vilket ur miljösynvinkel naturligtvis är olämpligt.
Att det finns behov av en större och mer modernt utformad anläggning vill
Naturskyddsföreningen således inte ifrågasätta.
Det framgår också av programmet att mängden grovavfall varje år ökar med c:a
15 %. Till viss del beror väl detta på att man lärt sig se avfall som en resurs som
skall återanvändas eller återvinnas och inte bara slängas (i värsta fall direkt i naturen).
Men dessvärre torde ökningen också vara ett resultat av en växande närmast
ohämmad konsumtion av varor med allt kortare livslängd.
Lidingös lokala Agenda 21 är här, som i många sammanhang, en inspirationskälla:
”Vi som bor och verkar på Lidingö vill, med våra olika
utgångspunkter, arbeta för att: minimera avfallsmängden i hushåll
och företag”.
Ökningen med 15 % är inte någon naturlag utan sammanhänger med vårt sätt att
leva. Lidingö stad som är en av de ledande aktörerna på Lidingö har ett särskilt
ansvar att leva upp till denna målsättning t.ex. genom att se över sin egen
konsumtion och verka för god konsumentupplysning till lidingöborna.
Icke desto mindre delar Naturskyddsföreningen uppfattningen att den nuvarande
återvinningsanläggningen bör ersättas.
Den lokalisering som förutsätts i programmet är, oaktat ett litet ingrepp i naturmark,
den klart bästa av de som hittills varit uppe till prövning.
Den nya återvinningsstationen skall även ta emot trädgårdsavfall och ersätta den
anläggning för trädgårdsavfall som nu finns i Södergarn. Att grovavfall och
trädgårdsavfall nu lämnas på olika ställen sägs ha såväl ekonomiska som
miljömässiga nackdelar. Vari de miljömässiga nackdelarna består är något oklart. Att
lämnandet av grovavfall och trädgårdsavfall i någon större omfattning skulle komma
att samordnas är inte särskilt troligt. Naturskyddsföreningen vill ändå inte motsätta sig
att Stockbyanläggningen tar emot trädgårdsavfall.
Naturskyddsföreningen tillstyrker att byggnadsnämnden fortsätter
planarbetet enligt de riktlinjer som skisseras i programmet.
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