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Remiss Förslag till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Diarienummer TRN 2016-0082

SRV återvinning tackar för möjligheten att inkomma med våra synpunkter på Klimatfärdplan 2050.

Förslaget till klimatfärdplan 2050 är övergripande konkret och fokuserat. 

Dokumentet är i sig effektivt och tydligt uppbyggt, läsvänligt med inbjudande ton och layout. Innehållsmässigt är den röda tråden tydlig, målen adekvata och lätta att ta till sig och förstå. Däremot skulle klimatfärdplanen tydligare kunna visa hur Stockholmsregionen kan ta en ledande position inom cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande.

Eftersom vi inom SRV är fokuserade på avfallshantering och återvinningsfrågor har vi några synpunkter relaterade till dessa områden som vi önskar komplettera med. 

Cirkulär ekonomi och ett effektivt resursnyttjande berörs i kapitlet ”Länets globala klimatavtryck behöver minska” som är mycket bra. Denna typ av åtgärder relaterade, t.ex. till ökad materialåtervinning och nyttjande av återvunnet material borde även tydliggöras och konkretiseras per sektor på samma sätt som förslagen relaterade till energi. Speciellt som det finns fakta som visar att, av all miljöpåverkan orsakas närmare 60% av materialanvändning att jämföras med ca 40% som kan härröras till energianvändning.

Ett effektivt resursutnyttjande, återvinning och även avfallshantering har stor betydelse för miljön och klimatet, t.o.m. större än t.ex. energianvändning varför dessa frågor bör adresseras på något sätt.

Följande ur Miljöbalken återspeglar på ett tydligt sätt vikten av cirkulär ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande: ”Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning av material, råvaror och energi bör främjas så att ett kretslopp uppnås.”

Nedan följer våra synpunkter gällande främst de områden som vi ser behöver förtydligas och/eller stärkas.

Bebyggelsesektorn

Studier visar att klimatbelastningen är lika stor eller större i byggfasen som vid drift av ett hus under 50 år. Och den största påverkan har byggmaterial producerat från jungfrulig råvara. En ökad materialåtervinning och nyttjande av återvunnet material vid byggande borde beaktas. Exempel på åtgärder kan vara effektivare bygg- och rivningsprocesser som ökar resursutnyttjandet och minskar mängden avfall.

Transportsektorn

Även här borde det gå att komplettera med åtgärder relaterade till cirkulär ekonomi och effektivt resursnyttjande. Exempel på åtgärdsområden är ökat nyttjande av befintliga fordon, planering av inköp för att minimera antal transporter. Samtidigt är det viktigt att göra livscykelanalyser genom att t.ex. inköpsplanering även kan leda till ett ökat antal varutransporter men att det totalt ger mindre CO2-utsläpp genom t.ex. färre inköp, minskat matsvinn och färre avfallstransporter.

Olika åtgärder för ökad regional återanvändning och återvinning av produkter och material kan även det leda till färre transporter. En skatt på jungfrulig råvara eller nya material skulle även det kunna leda till ett minskat antal transporter.

Sedan bör de fordon som nyttjas utöver att drivas med fossilfritt bränsle även vara tillverkade av en hög andel återvunnet material.

Industrisektorn

Här nämns enbart energianvändning. Även denna sektor bör kompletteras med något kring effektivt resursutnyttjande. Hur kan man t.ex. åstadkomma en ökad andel industriell symbios i Stockholmsregionen eller säkerställa ett minskat materialspill vid tillverkning samt en hög andel nyttjande av återvunnen råvara.

Agrarsektorn

Ett intressant försök pågår vid Nedersta gård i Haninge kommun där slam tas tillvara för att producera gödsel vilket används på gårdens åkrar. Genom detta skapas ett hållbart lokalt kretslopp. 

Här borde även något om den biogödsel som återvinns ur matavfall kunna rymmas, vilket innebär att viktiga växtnäringsämnen som kväve, fosfor och kalium kan återföras till jorden i ett slutet cirkulärt kretslopp.

Markanvändningen

Vid förtätning av bebyggelse är det även viktigt att fundera över hur en effektiv avfallshantering och återvinning kan lösas. Dessutom vore det intressant att se hur smarta och bra lösningar kan etableras för de boendes sorteringsansvar. Denna typ av åtgärder kan även ställa ökade krav på tillgång till fysiskt utrymme. 

Detta framgår även av Naturvårdsverkets nya föreskrifter NFS 2017:2

”9 § Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur behovet av platser för anläggningar för att hantera avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga arbete med fysisk planering.”

Regional produktion av förnybar och återvunnen energi

Energiutvinning av avfall kommer alltid att behövas. När plast har återvunnits sju gånger är det mest miljövänliga att producera energi ur det avfall som genereras. Om plasten istället läggs på deponi orsakas större CO2 utsläpp. Däremot kan man genom t.ex. en skatt på användning av olja som råvara till plast begränsa nyttjandet av fossila material som råvara vid plastproduktion.

Genomförande, uppföljning och utvärdering

Faktorer som visar cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande bör också tas hänsyn till.

T.ex.

· EUs återvinningsmål

· Faktorer som grad av återvunnet material

· CO2-ekvivalenter för nyttjat material och råvara i cirkulära kretslopp

Övrigt

Då Stockholmsregionen, RUFS 2050 också just nu är ute på remiss vill vi föreslå att man avvaktar resultatet av den remissgången och den färdiga utvecklingsplanen innan ”Klimatfärdsplan 2050” fastställs.
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Remiss Förslag till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 
Diarienummer TRN 2016-0082 


SRV återvinning tackar för möjligheten att inkomma med våra synpunkter på Klimatfärdplan 


2050. 


Förslaget till klimatfärdplan 2050 är övergripande konkret och fokuserat.  


Dokumentet är i sig effektivt och tydligt uppbyggt, läsvänligt med inbjudande ton och layout. 


Innehållsmässigt är den röda tråden tydlig, målen adekvata och lätta att ta till sig och förstå. 


Däremot skulle klimatfärdplanen tydligare kunna visa hur Stockholmsregionen kan ta en 


ledande position inom cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande. 


Eftersom vi inom SRV är fokuserade på avfallshantering och återvinningsfrågor har vi några 


synpunkter relaterade till dessa områden som vi önskar komplettera med.  


Cirkulär ekonomi och ett effektivt resursnyttjande berörs i kapitlet ”Länets globala klimat-


avtryck behöver minska” som är mycket bra. Denna typ av åtgärder relaterade, t.ex. till ökad 


materialåtervinning och nyttjande av återvunnet material borde även tydliggöras och 


konkretiseras per sektor på samma sätt som förslagen relaterade till energi. Speciellt som det 


finns fakta som visar att, av all miljöpåverkan orsakas närmare 60% av materialanvändning att 


jämföras med ca 40% som kan härröras till energianvändning. 


Ett effektivt resursutnyttjande, återvinning och även avfallshantering har stor betydelse för 


miljön och klimatet, t.o.m. större än t.ex. energianvändning varför dessa frågor bör adresseras på 


något sätt. 


Följande ur Miljöbalken återspeglar på ett tydligt sätt vikten av cirkulär ekonomi och ett 


effektivt resursutnyttjande: ”Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning av 


material, råvaror och energi bör främjas så att ett kretslopp uppnås.” 


Nedan följer våra synpunkter gällande främst de områden som vi ser behöver förtydligas 


och/eller stärkas. 


Bebyggelsesektorn 


Studier visar att klimatbelastningen är lika stor eller större i byggfasen som vid drift av ett hus 


under 50 år. Och den största påverkan har byggmaterial producerat från jungfrulig råvara. En 


ökad materialåtervinning och nyttjande av återvunnet material vid byggande borde beaktas. 


Exempel på åtgärder kan vara effektivare bygg- och rivningsprocesser som ökar resurs-


utnyttjandet och minskar mängden avfall. 


Transportsektorn 


Även här borde det gå att komplettera med åtgärder relaterade till cirkulär ekonomi och 


effektivt resursnyttjande. Exempel på åtgärdsområden är ökat nyttjande av befintliga fordon, 


planering av inköp för att minimera antal transporter. Samtidigt är det viktigt att göra livscykel-


analyser genom att t.ex. inköpsplanering även kan leda till ett ökat antal varutransporter men att 


det totalt ger mindre CO2-utsläpp genom t.ex. färre inköp, minskat matsvinn och färre avfalls-


transporter. 
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Olika åtgärder för ökad regional återanvändning 


och återvinning av produkter och material kan även 


det leda till färre transporter. En skatt på jungfrulig 


råvara eller nya material skulle även det kunna leda 


till ett minskat antal transporter. 


Sedan bör de fordon som nyttjas utöver att drivas 


med fossilfritt bränsle även vara tillverkade av en 


hög andel återvunnet material. 


Industrisektorn 


Här nämns enbart energianvändning. Även denna sektor bör kompletteras med något kring 


effektivt resursutnyttjande. Hur kan man t.ex. åstadkomma en ökad andel industriell symbios i 


Stockholmsregionen eller säkerställa ett minskat materialspill vid tillverkning samt en hög andel 


nyttjande av återvunnen råvara. 


Agrarsektorn 


Ett intressant försök pågår vid Nedersta gård i Haninge kommun där slam tas tillvara för att 


producera gödsel vilket används på gårdens åkrar. Genom detta skapas ett hållbart lokalt 


kretslopp.  


Här borde även något om den biogödsel som återvinns ur matavfall kunna rymmas, vilket 


innebär att viktiga växtnäringsämnen som kväve, fosfor och kalium kan återföras till jorden i ett 


slutet cirkulärt kretslopp. 


Markanvändningen 


Vid förtätning av bebyggelse är det även viktigt att fundera över hur en effektiv avfallshantering 


och återvinning kan lösas. Dessutom vore det intressant att se hur smarta och bra lösningar kan 


etableras för de boendes sorteringsansvar. Denna typ av åtgärder kan även ställa ökade krav på 


tillgång till fysiskt utrymme.  


Detta framgår även av Naturvårdsverkets nya föreskrifter NFS 2017:2 


”9 § Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur behovet av platser för anläggningar för att 
hantera avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga arbete med 
fysisk planering.” 


Regional produktion av förnybar och återvunnen energi 


Energiutvinning av avfall kommer alltid att behövas. När plast har återvunnits sju gånger är det 


mest miljövänliga att producera energi ur det avfall som genereras. Om plasten istället läggs på 


deponi orsakas större CO2 utsläpp. Däremot kan man genom t.ex. en skatt på användning av olja 


som råvara till plast begränsa nyttjandet av fossila material som råvara vid plastproduktion. 


Genomförande, uppföljning och utvärdering 


Faktorer som visar cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande bör också tas hänsyn till. 


T.ex. 


 EUs återvinningsmål 


 Faktorer som grad av återvunnet material 


 CO2-ekvivalenter för nyttjat material och råvara i cirkulära kretslopp 


Övrigt 


Då Stockholmsregionen, RUFS 2050 också just nu är ute på remiss vill vi föreslå att man 


avvaktar resultatet av den remissgången och den färdiga utvecklingsplanen innan 


”Klimatfärdsplan 2050” fastställs. 
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Remiss Förslag till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 
Diarienummer TRN 2016-0082 

SRV återvinning tackar för möjligheten att inkomma med våra synpunkter på Klimatfärdplan 

2050. 

Förslaget till klimatfärdplan 2050 är övergripande konkret och fokuserat.  

Dokumentet är i sig effektivt och tydligt uppbyggt, läsvänligt med inbjudande ton och layout. 

Innehållsmässigt är den röda tråden tydlig, målen adekvata och lätta att ta till sig och förstå. 

Däremot skulle klimatfärdplanen tydligare kunna visa hur Stockholmsregionen kan ta en 

ledande position inom cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande. 

Eftersom vi inom SRV är fokuserade på avfallshantering och återvinningsfrågor har vi några 

synpunkter relaterade till dessa områden som vi önskar komplettera med.  

Cirkulär ekonomi och ett effektivt resursnyttjande berörs i kapitlet ”Länets globala klimat-

avtryck behöver minska” som är mycket bra. Denna typ av åtgärder relaterade, t.ex. till ökad 

materialåtervinning och nyttjande av återvunnet material borde även tydliggöras och 

konkretiseras per sektor på samma sätt som förslagen relaterade till energi. Speciellt som det 

finns fakta som visar att, av all miljöpåverkan orsakas närmare 60% av materialanvändning att 

jämföras med ca 40% som kan härröras till energianvändning. 

Ett effektivt resursutnyttjande, återvinning och även avfallshantering har stor betydelse för 

miljön och klimatet, t.o.m. större än t.ex. energianvändning varför dessa frågor bör adresseras på 

något sätt. 

Följande ur Miljöbalken återspeglar på ett tydligt sätt vikten av cirkulär ekonomi och ett 

effektivt resursutnyttjande: ”Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning av 

material, råvaror och energi bör främjas så att ett kretslopp uppnås.” 

Nedan följer våra synpunkter gällande främst de områden som vi ser behöver förtydligas 

och/eller stärkas. 

Bebyggelsesektorn 

Studier visar att klimatbelastningen är lika stor eller större i byggfasen som vid drift av ett hus 

under 50 år. Och den största påverkan har byggmaterial producerat från jungfrulig råvara. En 

ökad materialåtervinning och nyttjande av återvunnet material vid byggande borde beaktas. 

Exempel på åtgärder kan vara effektivare bygg- och rivningsprocesser som ökar resurs-

utnyttjandet och minskar mängden avfall. 

Transportsektorn 

Även här borde det gå att komplettera med åtgärder relaterade till cirkulär ekonomi och 

effektivt resursnyttjande. Exempel på åtgärdsområden är ökat nyttjande av befintliga fordon, 

planering av inköp för att minimera antal transporter. Samtidigt är det viktigt att göra livscykel-

analyser genom att t.ex. inköpsplanering även kan leda till ett ökat antal varutransporter men att 

det totalt ger mindre CO2-utsläpp genom t.ex. färre inköp, minskat matsvinn och färre avfalls-

transporter. 
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Olika åtgärder för ökad regional återanvändning 

och återvinning av produkter och material kan även 

det leda till färre transporter. En skatt på jungfrulig 

råvara eller nya material skulle även det kunna leda 

till ett minskat antal transporter. 

Sedan bör de fordon som nyttjas utöver att drivas 

med fossilfritt bränsle även vara tillverkade av en 

hög andel återvunnet material. 

Industrisektorn 

Här nämns enbart energianvändning. Även denna sektor bör kompletteras med något kring 

effektivt resursutnyttjande. Hur kan man t.ex. åstadkomma en ökad andel industriell symbios i 

Stockholmsregionen eller säkerställa ett minskat materialspill vid tillverkning samt en hög andel 

nyttjande av återvunnen råvara. 

Agrarsektorn 

Ett intressant försök pågår vid Nedersta gård i Haninge kommun där slam tas tillvara för att 

producera gödsel vilket används på gårdens åkrar. Genom detta skapas ett hållbart lokalt 

kretslopp.  

Här borde även något om den biogödsel som återvinns ur matavfall kunna rymmas, vilket 

innebär att viktiga växtnäringsämnen som kväve, fosfor och kalium kan återföras till jorden i ett 

slutet cirkulärt kretslopp. 

Markanvändningen 

Vid förtätning av bebyggelse är det även viktigt att fundera över hur en effektiv avfallshantering 

och återvinning kan lösas. Dessutom vore det intressant att se hur smarta och bra lösningar kan 

etableras för de boendes sorteringsansvar. Denna typ av åtgärder kan även ställa ökade krav på 

tillgång till fysiskt utrymme.  

Detta framgår även av Naturvårdsverkets nya föreskrifter NFS 2017:2 

”9 § Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur behovet av platser för anläggningar för att 
hantera avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga arbete med 
fysisk planering.” 

Regional produktion av förnybar och återvunnen energi 

Energiutvinning av avfall kommer alltid att behövas. När plast har återvunnits sju gånger är det 

mest miljövänliga att producera energi ur det avfall som genereras. Om plasten istället läggs på 

deponi orsakas större CO2 utsläpp. Däremot kan man genom t.ex. en skatt på användning av olja 

som råvara till plast begränsa nyttjandet av fossila material som råvara vid plastproduktion. 

Genomförande, uppföljning och utvärdering 

Faktorer som visar cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande bör också tas hänsyn till. 

T.ex. 

 EUs återvinningsmål 

 Faktorer som grad av återvunnet material 

 CO2-ekvivalenter för nyttjat material och råvara i cirkulära kretslopp 

Övrigt 

Då Stockholmsregionen, RUFS 2050 också just nu är ute på remiss vill vi föreslå att man 

avvaktar resultatet av den remissgången och den färdiga utvecklingsplanen innan 

”Klimatfärdsplan 2050” fastställs. 


	Klimatfärdplan 2050
	SVRFörslag till klimatfärdplan 2050 Final (002)



