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Hej,
Här med lämnar SÖRAB sina åsikter och tankar kring förslaget på Klimatfärdplan 2050.
Svaret lämnas både i WORD-format och en signerad kopia i PDF.

Med vänlig hälsning

Åsa Enström Garnström | Avfallsingenjör | Planering och Kommunikation
08-505 804 03 | asa.enstrom.garnstrom@sorab.se
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Yttrande över Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, dnr TRN 2016-0127

samt Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, dnr TRN 2016-0127

SÖRAB avstår från att lämna synpunkter på Landsbygds-och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.

SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag ägt av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna samt Stockholm. I bland annat planeringsfrågor kring avfall arbetar SÖRAB och de nio förstnämnda kommunerna nära tillsammans. Vi har en gemensam avfallsplan som sträcker sig till år 2020 och har nyligen påbörjat arbetet med nästa plan som planerar avse perioden till 2032.

SÖRAB har tagit del av förslaget till klimatfärdplan och vill framföra synpunkter och funderingar från avfallshanteringens perspektiv. Vissa frågor finns redovisade som tangerar framförallt avfallsbehandlingen, men vi bedömer att det finns fler frågor kring avfallshanteringen som kan beaktas ur klimatsynpunkt.

Konsumtion och avfall
Transporter av gods finns beskrivet i utredningen, men en stor del av varorna som förs in i regionen blir avfall förr eller senare – oftast förr. Med en ökande befolkning kommer vi sannolikt att få en ökad avfallsmängd och i detta sammanhang kan såväl transporter av detta, samt hur avfallet hanteras, påverka klimatet i positiv eller negativ riktning.

Plats för avfall
I rapporten beskrivs att bebyggelsen ska koncentreras, att invånarna i mindre utsträckning kommer att ha egna bilar och transporter i större utsträckning kommer att ske med kollektiva transporter. Inköp kan ske vi näthandel och varorna kan levereras direkt till bostäderna. Detta betyder att invånarna i än mindre omfattning kan, eller kanske vill, ta sig till återvinningsstationer och återvinningscentraler placerade långt från bostäderna som idag. Det måste vara lätt att göra rätt och systemen vara kundanpassade och klimatsmarta. Man har tagit upp frågan om att godscentraler måste få platser reserverade, men minst lika viktigt är att platser för avfall kan placeras och reserveras i samhället.

Infrastruktur för ett fossilfritt samhälle
Eftersom vi alla behöver bidra för att uppnå föreslagna klimatmål kan det kanske vara av värde att komplettera utredningen med en plan för andra delar av den tekniska infrastrukturen, som berör klimatfrågan, än t ex fjärrvärme.

För att göra avfallsbränslet från hushållen fossilfritt krävs en satsning på utsortering av plast. I t ex Oslo prioriteras utsortering av just plast, tillsammans med matavfall. Denna fråga skulle kunna vara en av de punkter som kan belysas tillsammans med transporterna och platser för avfall i en sådan utredning.

Avfallstrappan
Avfallshanteringen utgår idag, i sin planering och verksamhet, från avfallstrappan. Där är avfallsminimering det översta steget. Konsumtionen är en svår fråga att påverka, men i vår region har vi ändå tagit upp frågan som en av punkterna i den nuvarande avfallplanen. Planen är antagen i alla nio SÖRAB-kommuners kommunfullmäktige. Vi har börjat med frågan om att minska matsvinn och uppmuntrar ”laga, låna och dela”-konceptet.

I nuvarande avfallsplan har vi berört masshanteringen och anser att det är en viktig fråga att flytta detta avfall från deponeringssteget till återvinning och återbruk. Det har varit svårt att ta tag i denna fråga då det visat sig att det är en regional fråga som berör hela länet och kanske till och med intilliggande områden. SÖRAB deltar gärna i ett gemensamt projekt i arbetet med att åstadkomma en förändring och förbättring av hanteringen av detta avfall.

I avfallet från hushåll eller liknande avfall finns stora mängder som kan flyttas från blandavfallet till återvinningssteget och som också kan generera ökade mängder biogas, som positivt kan bidra till klimatfrågan. Här krävs tydliga beslut i kommunerna om att ”här i vår kommun sorterar vi ut matavfall”. För en sådan hantering finns redan uppbyggda insamlingssystem i SÖRAB-kommunerna tillsammans med behandlingsanläggningar för produktion av biogas och återförande av näring till produktiv mark.  Det är bara en del beslut som saknas. En del av marken för biogödsel finns i vår region med det mesta finns i andra regioner eftersom mycket av våra livsmedel produceras där. Kanske kan stadsodling till viss del komma att påverka den situationen.

Sammanfattningsvis
SÖRAB och de nio SÖRAB-kommunerna kommer bl.a. genom gemensamma beslut och gemensam avfallsplanering påverka avfallshanteringen för att minska klimatpåverkan.

Färdplanen kan kompletteras med en länsövergripande utredning om hur avfallshanteringen i olika delar påverka klimatet och vilka åtgärder som kan bidra till att minska klimatpåverkan.

Utsorteringen av matavfall kan öka väsentligt och på så vis minska miljöpåverkan. Tuffare regler i kommunernas lokala föreskrifter kan då behövas.

Plast (även annat än plastförpackningar) kan sorteras ut i hushållen för att reducera innehållet av fossilt material för att göra bränslet fossilfritt.

Kretsloppsanläggningar behöver plats i samhället. De ska ligga nära invånarna så att det blir lätt att göra rätt.







Med vänlig hälsning

SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB

Johan Lausing

VD
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