
 

 

SAMRÅD ANGÅENDE NY 
ÅTERVINNINGSCENTRAL I BRILLINGE 
Uppsala Vatten planerar att bygga en ny återvinningscentral, ÅVC, i Brillinge 
nära utfarten från Bärbyleden mot E4. Vid ÅVC:n kommer allmänheten att 
kunna lämna sorterat grovavfall. Det kommer även att finnas en  
kretsloppspark med försäljning av begagnade saker.  
 
Så här kan anläggningen komma att se ut från E4:an. 
 

 
 
Uppsala Vatten ska ansöka om miljötillstånd hos länsstyrelsen, men innan 
dess har allmänheten möjlighet att komma med synpunkter, eller ställa frågor 
om verksamheten. Frågor och synpunkter kan lämnas skriftligt eller muntligt 
till: 

 
Alla synpunkter inkomna fram till och med den 8 juni 2017 kommer att 
redovisas till länsstyrelsen. 
 

 
 

 

LITE FAKTA OM DEN PLANERADE ÅTERVINNINGSCENTRALEN 

Platsen där ÅVC:n ska byggas är nu en grönyta med Lerdammsparken i 
norr, Bärbyleden i söder och E4 i öster. De bostäder som ligger närmast 
platsen är på Wivalliusgatan, drygt 300 meter därifrån. Området ligger precis 
i kanten av ett område som är av riksintresse för kulturmiljön, vilket man 
kommer att ta hänsyn till vid utformning av anläggningen. Det finns inga 
särskilt utpekade naturvärden i området, men de bäckar och åar (Samnan, 
Sävjaån och Fyrisån) som tar emot dagvatten från området är känsliga och 
skyddsvärda. Därför har det gjorts en särskild dagvattenutredning som har 
kommit fram till förslag på hur dagvatten ska tas om hand på ett säkert sätt. 
Enligt förslaget ska det mesta regnvattnet som faller inom området kunna 
infiltrera i marken genom att man lägger genomsläpplig asfalt och bygger 
nedsänkta växtbäddar vid sidan av körytorna. Efter att vattnet har infiltrerats 
kommer det att avledas till det kommunala dagvattennätet. 
 
En bullerutredning har också gjorts. I den har det beräknats om buller från 
ÅVC:n skulle kunna påverka ljudnivån vid de bostäder som ligger närmast 
det planerade bygget. Riktvärdet för trafikbuller överskrids redan idag vid 
några av de närliggande bostäderna, vilket är ett problem framförallt när 
trafiken ökar hela tiden. Bullerutredningen visade dock att bullret från själva 
ÅVC:n (t ex lastning av containrar) inte riskerar att leda till buller över 
riktvärdena.  
 
Högst 30 000 ton avfall per år kommer att tas emot på anläggningen. Allt 
avfall ska vara sorterat i olika fraktioner som t ex järnskrot, trä, 
trädgårdsavfall, kemikalier, spillolja, brännbart och icke brännbart.   
 
En miljökonsekvensbeskrivning, (MKB), kommer att tas fram för att beskriva 
konsekvenser för miljö och hälsa, t ex påverkan på luft, vatten, buller, 
nedskräpning, trafik och olycksrisker. Nu i samrådsskedet finns en kortare 
beskrivning av de i nuläget bedömda konsekvenser samt fakta om 
anläggningen sammanställt i ett samrådsunderlag. Detta kan du läsa på 
http://www.uppsalavatten.se/sv/hushall/avfall-och-atervinning/samrad-
brillinge-atervinningscentral/ 
 
 
 

Uppsala Vatten och Avfall AB 
Box 1444 
751 44 Uppsala 
uppsalavatten@uppsalavatten.se 
Märk brev eller e-post med ”Brillinge ÅVC”  
tel vx 018-727 94 00 
senast den 8 juni 2017 
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