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Remiss Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Förslaget till utvecklingsplan 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.

Det är också mycket positivt att planen till skillnad från samrådsförslaget innehåller väsentliga skrivningar kring cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande samt att avfallshantering likställs med övrig infrastruktur och inkluderas i de tekniska försörjningssystemen. Planen skulle dock kunna ytterligare stärkas för att visa hur Stockholmsregionen kan ta en ledande position inom cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande och på så vis tydligt stärka klimatarbetet.

Eftersom vi inom SRV är fokuserade på avfallshantering och återvinningsfrågor har vi några synpunkter relaterade till dessa områden som vi önskar komplettera med. 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 och återvinning har stor betydelse för miljön och klimatet, t.o.m. större än t.ex. energianvändning varför dessa frågor skulle kunna tydliggöras ytterligare.

Följande förtydligande (Naturvårdsföreningen) av Miljöbalkens tillämpning visar på ett tydligt sätt hur balken återspeglar vikten av cirkulär ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande: ”Miljöbalken ska tillämpas så att: Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning av material, råvaror och energi bör främjas så att ett kretslopp uppnås.”

Nedan följer våra synpunkter [i blått] med särskilt tonvikt på det som vi anser vara särskilt viktigt samt de områden som vi ser behöver förtydligas och/eller stärkas.

DEL 1 Vision och delmål

Regionens mål, delmål och prioriteringar

Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö (s.33)

”Boendemiljöerna är attraktiva med god kollektivtrafik och resurs- och energieffektiva lösningar.”

[SRV kom]: Bra formulering. Viktigt är även minskat nyttjande av jungfrulig råvara och ökad återvinning. Fokus på denna typ av resurseffektiva lösningar bör vara lika stor som på t.ex. energieffektivisering.

Mål 4: En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp (sid 35)

[SRV kom.]: Bra skrivningar med referens till bl.a. ändliga resurser.

Delmål för år 2030 (sid. 36)

4. Utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras. 

[SRV kom.]: Frågan är om konsumtion och materialanvändning är inkluderat i detta mål?

8. Hushållsavfallet ska ha minskat till högst 360 kilo per person och år och minst 65 procent, inklusive matavfallet, ska materialåtervinnas. Nuläge: 477 kilo och 35 procent (2015)

[SRV kom.]: Stockholmsregionens mål bör överensstämma med EUs återvinningsmål. EUs mål stipulerar en materialåtervinningsgrad relaterad till hushållsavfall om minst 70% till år 2030 och en återvinningsgrad av bygg- och rivningsavfall om minst 70% till år 2020.

Regionala prioriteringar (sid. 36)

Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:

• öka de eldrivna person- och varutransporterna

• utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor

[SRV kom.]: Här skulle även kunna inkluderas något om hur byggande kan bidra till ett bättre klimat och mer resurseffektiva fastigheter. 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 i kombination med ökat nyttjande av återvunnet material vid byggande bör beaktas. Exempel på åtgärder kan vara framtagande av effektivare bygg- och rivningsprocesser som ökar resursutnyttjandet och minskar mängden avfall.

DEL 3 Regional struktur

Plankarta för Stockholms län 2050 (s. 53)

[SRV kom.]: Mycket bra att avfallsanläggningar också är inkluderade!

Avfallsanläggningar (s. 65)

Anläggningarna utvecklas alltmer från deponier till platser där avfallet förbereds för återanvändning, material- och energiåtervinning.

[SRV kom.]: Bra skrivning. Hur detta kan utvecklas, samordnas och koordineras på regional nivå är också en mycket intressant och högst relevant frågeställning.

Säkerställ en regional samordning för avfallshanteringen så att hela behandlingskedjan fungerar och att det finns utrymme för detta på många lokala platser med god tillgänglighet. Avsätt mark för detta i den kommunala översikts- och detaljplaneringen.

[SRV kom.]: Utöver utrymme för stora anläggningar krävs även utrymmen inom såväl enskilda bostadsområden som fastigheter och även på byggarbetsplatser.

Teknisk infrastruktur

En förutsättning för hållbar tillväxt (s. 88)

Stockholmsregionen behöver tekniska försörjningssystem som är kapacitetsstarka, resurseffektiva och robusta (resilienta). 

Det kräver en utvecklad regional samordning och samverkan mellan såväl offentliga som privata aktörer.

Utvecklingen av resurseffektiva system och anläggningar måste bygga på kretsloppsprinciper, transportsnålhet och cirkulär ekonomi för att uppnå synergieffekter inom och mellan olika tekniska försörjningsfunktioner.

[SRV kom.]: Mycket bra skrivningar! Det som dock saknas i figuren är kretsloppet för materialåtervinning. Detta kretslopp kommer om EUs materialåtervinningsmål ska uppnås att vara ett större flöde än kretsloppet för avfall som bränsle. Eftersom allt material först ska återvinnas så många gånger som möjligt och först när materialet inte längre går att återvinna ska det energiutvinnas kommer kretsloppet för materialåtervinning att bli än mer betydelsefullt.

Tillgången till rent dricksvatten, el och värme, avloppsrening, omhändertagande av dagvatten och hantering av avfall tas ofta tas för givet. [SRV kom.]: En liten språklig groda.

Utveckla kretslopp, synergier och samband (s. 89)

I ett regionalt strukturperspektiv är det dels de funktionella sambanden mellan avfallsanläggningar, avloppsreningsverk samt värme- och kraftvärmeverk, dels sambanden mellan avfallshantering, massahantering och täkter som är viktiga. 

[SRV kom.]: Bra skrivning.

Avfallshantering, massahantering och täkter (s.89)

En mer kretsloppsanpassad hantering av schaktmassorna skulle dock kunna minska den mängd som behöver transporteras bort eller deponeras. Därför ska alltid återanvändning, vidareförädling och återvinning samt massbalans eftersträvas inom exploateringsprojektet, eller genom att det sker ett utbyte med geografiskt närliggande projekt.

[SRV kom.]: Mycket bra skrivning. Samma hantering bör eftersträvas även för övrigt material så långt det är möjligt.

Säkerställ platser och ytor i planeringen (s. 90)

Lokaliseringen och utbyggnaden av de tekniska försörjningssystemen är tätt sammankopplad med bebyggelseutvecklingen och utbyggnaden av transportinfrastrukturen. En regional samordning av lokalisering av tekniska anläggningar och funktioner samt samplanering mellan dessa försörjningsfunktioner, bebyggelse och transportinfrastruktur är viktig för att den befintliga tekniska infrastrukturen ska nyttjas så effektivt som möjligt och samtidigt minska behovet av nya investeringar.

Det handlar både om att kunna bygga ut kapaciteten i de befintliga systemen vid en förtätning och att det behövs ytor för utbyggda och nya anläggningar. Det behövs också bättre lösningar för omlastning, lagring och transporter. Det är viktigt att områden för regionala och lokala anläggningar samt ledningsdragning och transformatorstationer reserveras i översikts-och detaljplaneringen.

[SRV kom.]: Mycket bra skrivningar. Det är även viktigt att reservera plats för avfallshantering såsom t.ex. vändplaner och underjordsbehållare samt plats för sortering av bygg- och rivningsavfall. Alternativt är att förespråka fler mindre avfallsfordon som lättare kan ta sig fram i förtätade områden. 

Flera av dagens anläggningar drivs av privata aktörer som har ett begränsat inflytande i den kommunala planeringsprocessen. 

[SRV kom.]: En ökad samordning mellan olika aktörer kan kanske även bidra till nya affärsmodeller och samarbetsformer.

Utveckla transportsnåla system och intermodala transporter (s. 90)

En samlokalisering av anläggningar där flera funktioner samlas för att uppnå synergieffekter mellan de olika tekniska försörjningssystemen bidrar till att minska antalet transporter. Om systemen förändras med en större andel små fordon ökar behovet av platser för omlastnings- och samlastningsstationer för att hålla nere mängden transporter. Även system och ytor för lagring och för återanvändning, bearbetning och återvinning som är geografiskt nära slutdestinationen minskar behovet av transporter.

[SRV kom.] Mycket bra formulering. Intressant hur decentraliserade versus centraliserade system kan balanseras.

Del 4 Tematiska frågor

Klimatpåverkan (s. 120)



[SRV kom.]: Eftersom 60% av alla miljöpåverkan han hänföras till materialanvädning borde fler aktiviteter direkt kopplade till detta område ingå i planen.

En snabb övergång till fossilfria fjärrvärme- och fjärrkylsystem i länet behöver säkerställas.

[SRV kom.]: Energiutvinning av avfall kommer alltid att behövas. När plast har återvunnits sju gånger är det mest miljövänliga att producera energi ur det avfall som genererats. Om plasten istället läggs på deponi orsakas större CO2 utsläpp. Däremot kan man t.ex. genom en skatt på olja som råvara till plast begränsa nyttjandet av fossila material vid plastproduktion och på så vis säkerställa fossilfritt avfall som bränsle.

Offentlig upphandling bör ha höga ambitioner om att bidra till minskad klimatpåverkan

[SRV kom.]: Att i upphandlingar av olika produkter ställa krav på viss mängd återvunnet material kan vara ett sätt för offentliga aktörer att bidra till ett bättre klimat.

Nuläge och trender (s.121)

Om de globala klimatmålen ska nås måste därför även de indirekta utsläppen, de som uppstår genom import av varor och tjänster, flyg- och sjö- transporter, beaktas

[SRV kom.]: Det vore bra med en tydligare ambition gällande effektivt resursutnyttjande och materialåtervinning med tanke på dess stora miljöpåverkan och betydelse för klimatet.

Omställningen måste ta fart (s. 121 och 122)

Detta är framför allt en betydande utmaning för regionens transporter. Regionens viktigaste egna verktyg för detta utgörs av att arbeta med en transporteffektiv fysisk planering…

[SRV kom.]: 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, genom t.ex. planering av inköp för att minimera antal transporter. Samtidigt är det viktigt att göra livscykelanalyser genom att inköpsplanering även kan leda till ett ökat antal varutransporter men att de totala CO2-utsläppen blir lägre genom t.ex. färre inköp, minskat matsvinn och färre avfallstransporter.

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

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

Energianvändningen är en nyckelfaktor i regionens klimatarbete. I en region utan klimatpåverkande utsläpp krävs det att all energianvändning baseras på förnyelsebara energikällor och att omställningen lyckas även i flyg- och sjöfartssektorn. Eftersom förnybar energi är en begränsad resurs är det också viktigt att hushålla med den och ha ett fortsatt fokus på energieffektivisering i bebyggelse, transporter, verksamheter och hushåll.

[SRV kom.]: Eftersom materialanvändning har än större påverkan på miljön och klimatet är det viktigt att dessa frågor inkluderas på liknande sätt som energianvändning. Sedan kan en konflikt uppstå vad gäller förnybart bränsle och det avfall som behöver gå till energiutvinning. Detta innebär att det inte är möjligt att enbart nyttja förnyelsebart bränsle för då riskerar en viss mängd avfall behöva deponeras och det genererar en större mängd CO2 än om avfallet förbränns. Eftersom en viss del av avfallet för lång framtid kommer att behöva energiutvinnas måste de produkter som så småningom blir avfall vara tillverkade av fossilfritt material. En stor mängd av alla produkter och material som nyttjas idag är dock baserade på fossila råvaror, vilket kommer innebära att visst fossilt utsläpp men ur ett livscykel perspektiv är detta ändock bättre genom att alternativet deponi orsakar större CO2-utsläpp.

Centrala ställningstaganden (s. 123)

Även om förutsättningar idag saknas för att mäta globala miljöavtryck, så är det en relevant utgångspunkt för bland annat offentlig upphandling, medborgarinformation och metodutveckling.

[SRV kom.]: Mycket bra och något som också är en ledstjärna för arbetet med den lokala avfallsplanen. Däremot finns det åtgärder som kan vidtas mer direkt och enklare – t.ex. ställa krav på andel återvunnet material vid upphandlingar. En annan åtgärd är att göra cirkulära analyser av avfalls- och materialflöden i olika sammanhang för att minska såväl mängden avfall som inköp av material. Bl.a. har en analys av avfallsflödena hos ett äldreboende, Sekelbo i Göteborg lett till såväl minskade mängder avfall som besparingar i form av lägre inköpskostnader. Dessutom har man uppnått en bättre vård och arbetsmiljö. Samma typ av cirkulära analys bör även kunna tillämpas för att analysera t.ex. överbliven mat från olika typer av verksamheter eller bygg- och rivningsavfall från byggen för att på så vis även kunna minska inköp av byggmaterial.

Skärgården

Centrala ställningstaganden (s. 155)

Ny bebyggelse på kärnöarna bör lokaliseras till byar och samhällen. Det ger förutsättningar att utveckla åretruntbostäder, verksamheter och service med hänsyn till natur- och kulturvärden. Det möjliggör också miljöanpassade system för vatten, avlopp och avfall.

[SRV kom.]: Bra!

Tekniska försörjningssystem (s. 166)

För att skapa förutsättningar för regionens invånare att leva resurseffektivt behöver resursåtgången och utsläppen minska, och återanvändningen och återvinningen enligt hushållnings- och kretsloppsprinciper öka. Det behövs också bättre lösningar för omlastning, lagring och transporter.

[SRV kom.]: Viktigt är även att säkerställa bra lösningar för distribution, insamling och sortering.

För att lyckas krävs det förtätning, men också till viss del nya ytor och utökad kapacitet för infrastruktur och tekniska anläggningar, samt satsningar på digital teknik. Att utveckla de tekniska försörjningssystemen omfattar dock inte enbart teknologi. För att nya tekniker ska kunna implementeras krävs det bland annat beteendeförändringar, samverkan mellan olika aktörer samt mellankommunal och regional samordning.

[SRV kom.]: Mycket bra!

Regionala förhållningssätt (s. 166)

• Utveckla och verka för kretsloppsanpassade system och anläggningar (se kretsloppsfigurerna i kapitlet Regional struktur).

[SRV kom.]: Viktigt att material inkluderas i kretsloppet.

• Säkra en ökad kapacitet och effektivitet i systemen.

• Matcha behov och tillgång så de är så nära varandra geografiskt som möjligt.

[SRV kom.]: Mycket bra. Detta är även grunden för en väl fungerande återanvändning och återvinning.

• Säkerställ kapacitet och platser för omlastning, lagring, sortering och bearbetning.

[SRV kom.]: Mycket bra!

• Integrera och avsätt mark för de tekniska försörjningssystemen i ett tidigt skede när ny bebyggelse planeras.

[SRV kom.]: Väldigt viktigt och mycket bra att även avfallsfrågorna är inkluderade.

Energiförsörjning (sid. 167)

• Byt ut samtliga fossila källor inom energiproduktionen i länet till förnybara energikällor.

[SRV kom.]: Viktigt att ta hänsyn till att avfallsförbränning kommer att behövas under lång tid framöver.

Avfallshantering (sid. 167)

• Tillämpa avfallshierarkin eller den så kallade avfallstrappan som en grundläggande princip för allt arbete med avfall.

[SRV kom.]: Viktigt att säkerställa att avfallshierarkin även nyttjas för en effektiv resurshantering och effektiviserade materialflöden. Speciellt kan man reflektera över äldreboendet, Sekelbo i Göteborg som utifrån en analys av avfalls- och materialflöden lyckades sänka avfallsmängderna och inköpskostnaderna samt förbättra vården och arbetsmiljön. På ett halvår minskade äldreboendet Sekelbo sitt matavfall med 23 procent och sitt restavfall med 10 procent.

· Kostnaderna för inköp sjönk och avfallsavgifterna reducerades.

· Det går åt mindre arbetstid för att göra inköp, ta emot leveranser och bära ut avfall.

· Arbetsmiljön blir bättre, mer tid kan läggas på kärnverksamheten och det behövs mindre utrymme för lager och avfall.

· Sekelbo har lyckats minska matportionernas storlek samtidigt som närings- och energiintaget ökat 

Nuläge och trender

Avfallshantering (sid. 171)

Kommunägda aktörer svarar för en betydande del av återvinningen genom förbränning och biologisk behandling, samt bortskaffande genom deponering.

[SRV kom.]: Viktigt att se hur aktörer även kan bidra till en ökad materialåtervinning.

I Stockholmsregionen är avfall en viktig energiråvara som har bidragit till att fossila bränslen i kraftvärmeverk har kunnat fasas ut. Även i fortsättningen finns det en stor mängd avfall som inte kan materialåtervinnas och där energiåtervinning är det bästa alternativet

[SRV kom.]: Detta är viktigt, speciellt som att idag går ca 70% av allt verksamhetsavfall respektive rest- och grovavfall från hushållen till energiutvinning och enligt EUs krav ska det vara max 30% till år 2020 resp. 2030.

Figur 45 Planeringsaspekter på avfall på olika geografiska nivåer (Sid. 172)

[SRV kom.]: På regional nivå bör även hänsyn tas till hur materialåtervinning kan ökas t.ex. via olika sorteringsanläggningar för rest- och grovavfall från hushåll och/eller bygg- och rivningsavfall från verksamheter. Såväl kommunen som stadsdelen bör också i sin planering beakta system för insamling för att säkerställa t.ex. framkomlighet för fordon eller smarta lösningar för sortering. Naturvårdsverkets nya föreskrifter NFS 2017:2; ”[…] hur behovet av platser för anläggningar för att hantera avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga arbete med fysisk planering.”

Centrala ställningstaganden

Värna och utveckla regionens energiproduktion (sid. 175) 

Plast i avfallsförbränningen måste minska stegvis och upphöra senast år 2045. 

[SRV kom.]: Detta ställer även krav på att plast försvinner i avfallet och därmed även i produkter som förbrukas och slängs. 

Nya storskaliga kretsloppsanläggningar, till exempel i Högbytorp, Brista och Högdalen, behövs för att utöka regionens egen försörjning med drivmedel.

[SRV kom.]: Saknar Sofielund vid Gladö där det idag produceras (biogödsel och) biogas i en av Sveriges största anläggningar.

Skapa bättre kretslopp för material (sid. 177)

Avfall ska hanteras enligt den så kallade avfallstrappan31. I första hand ska avfallets mängd och farlighet minska. I nästa steg ska materialet återvinnas, därefter ska energin utvinnas och i sista hand ska avfallet deponeras. Att förebygga avfall och skapa bättre kretslopp, det vill säga öka cirkulariteten, för avfallet kräver en förbättrad insamling, mer bearbetning och en ökad avsättning av det insamlade materialet.

[SRV kom.]: Mycket bra!

Det är rimligt med mer regionala kretslopp när det gäller matavfall, restavfall samt produkter och material för återbruk. Materialåtervinning sker snarare på en nationell eller internationell nivå.

[SRV kom.]: Om man med materialåtervinning menar t.ex. glasåtervinning och syftar på SGÅ (Svensk Glasåtervinning) finns det bara tillräckligt mycket glas för att driva en anläggning på nationell nivå. När det däremot gäller återvinning av material ur restavfall från hushåll alternativt material ur bygg- och rivningsavfall från verksamheter eller grovavfall från hushåll så finns det tillräckligt mycket avfall i Stockholmsregionen för att etablera en och kanske flera sådana ”materialåtervinnings-”/sorteringsanläggningar.

Utveckla synergieffekter mellan tekniska försörjningssystem (sd. 177)

[SRV. Kom]: Mycket bra! 

Öka kapaciteten och effektiviteten i avfallshanteringen (sid. 177)

I Stockholmsregionen finns det behov av fler anläggningar för rötning av matavfall, fler omlastnings- och sorteringsanläggningar, samt fler insamlingsplatser för återbruk av produkter. 

[SRV kom.] Innan antalet anläggningar för rötning av matavfall utökas bör nyttjandegraden i befintliga anläggningar kartläggas för att se vilket behov det finns för nya anläggningar. När det gäller ”sorteringsanläggningar” är det frågan om det här avses den typ av materialåtervinningsanläggning vi nämner ovan?

Förbättra samordning och samverkan i avfallshanteringen (sid. 177) 

Hur mycket avfallsförbränning som kommer regionen till del styrs av priset på avfall som bränsle, inte av mängden tillgängligt avfall i regionen.

[SRV kom.]: Samtidigt är det viktigt att säkerställa att det avfall som genereras i regionen tas om hand fullt ut – först genom att säkerställa att så mycket som möjligt går till materialåtervinning varefter det som återstår kan gå till energiutvinning och inte måste läggas på deponi alternativt riskerar hamna i naturen.

Karta 33 Regionala anläggningar för avfallshantering (sid. 178)

[SRV kom.] Det står att det finns en anläggning för optisk sortering vid Sofielund – det stämmer inte. Där finns inte heller någon avfallsförbränningsanläggning.
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Remiss Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 


Förslaget till utvecklingsplan 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. 


Det är också mycket positivt att planen till skillnad från samrådsförslaget innehåller väsentliga 


skrivningar kring cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande samt att avfallshantering 


likställs med övrig infrastruktur och inkluderas i de tekniska försörjningssystemen. Planen 


skulle dock kunna ytterligare stärkas för att visa hur Stockholmsregionen kan ta en ledande 


position inom cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande och på så vis tydligt stärka 


klimatarbetet. 


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


synpunkter relaterade till dessa områden som vi önskar komplettera med. 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 


och återvinning har stor betydelse för miljön och klimatet, t.o.m. större än t.ex. energi-


användning varför dessa frågor skulle kunna tydliggöras ytterligare. 


Följande förtydligande (Naturvårdsföreningen) av Miljöbalkens tillämpning visar på ett tydligt 


sätt hur balken återspeglar vikten av cirkulär ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande: 


”Miljöbalken ska tillämpas så att: Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning av 


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


Nedan följer våra synpunkter [i blått] med särskilt tonvikt på det som vi anser vara särskilt 


viktigt samt de områden som vi ser behöver förtydligas och/eller stärkas. 


DEL 1 Vision och delmål 


Regionens mål, delmål och prioriteringar 


Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö (s.33) 
”Boendemiljöerna är attraktiva med god kollektivtrafik och resurs- och energieffektiva lösningar.” 


[SRV kom]: Bra formulering. Viktigt är även minskat nyttjande av jungfrulig råvara och ökad 


återvinning. Fokus på denna typ av resurseffektiva lösningar bör vara lika stor som på t.ex. 


energieffektivisering. 


Mål 4: En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp (sid 35) 
[SRV kom.]: Bra skrivningar med referens till bl.a. ändliga resurser. 


Delmål för år 2030 (sid. 36) 


4. Utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras.  


[SRV kom.]: Frågan är om konsumtion och materialanvändning är inkluderat i detta mål? 


8. Hushållsavfallet ska ha minskat till högst 360 kilo per person och år och minst 65 procent, 


inklusive matavfallet, ska materialåtervinnas. Nuläge: 477 kilo och 35 procent (2015) 


[SRV kom.]: Stockholmsregionens mål bör överensstämma med EUs återvinningsmål. EUs mål 


stipulerar en materialåtervinningsgrad relaterad till hushållsavfall om minst 70% till år 2030 


och en återvinningsgrad av bygg- och rivningsavfall om minst 70% till år 2020. 


Regionala prioriteringar (sid. 36) 


Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att: 


• öka de eldrivna person- och varutransporterna 


• utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor 



https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii1sjzwerVAhUlIpoKHSv3BUQQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sll.se%2Fverksamhet%2FRegional-utveckling%2Fregional-utvecklingsplan-for-stockholmsregionen%2F&usg=AFQjCNEo_Z8-sBjjipVLfMnosMfWs9jDfw
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[SRV kom.]: Här skulle även kunna inkluderas något om hur byggande kan bidra till ett bättre 


klimat och mer resurseffektiva fastigheter. 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 bygg-


material producerat från jungfrulig råvara. En ökad materialåtervinning i kombination med ökat 


nyttjande av återvunnet material vid byggande bör beaktas. Exempel på åtgärder kan vara 


framtagande av effektivare bygg- och rivningsprocesser som ökar resursutnyttjandet och 


minskar mängden avfall. 


DEL 3 Regional struktur 


Plankarta för Stockholms län 2050 (s. 53) 


[SRV kom.]: Mycket bra att avfallsanläggningar också är inkluderade! 


Avfallsanläggningar (s. 65) 
Anläggningarna utvecklas alltmer från deponier till platser där avfallet förbereds för 


återanvändning, material- och energiåtervinning. 


[SRV kom.]: Bra skrivning. Hur detta kan utvecklas, samordnas och koordineras på regional nivå 


är också en mycket intressant och högst relevant frågeställning. 


Säkerställ en regional samordning för avfallshanteringen så att hela behandlingskedjan fungerar 
och att det finns utrymme för detta på många lokala platser med god tillgänglighet. Avsätt mark 


för detta i den kommunala översikts- och detaljplaneringen. 


[SRV kom.]: Utöver utrymme för stora anläggningar krävs även utrymmen inom såväl enskilda 


bostadsområden som fastigheter och även på byggarbetsplatser. 


Teknisk infrastruktur 


En förutsättning för hållbar tillväxt (s. 88) 
Stockholmsregionen behöver tekniska försörjningssystem som är kapacitetsstarka, resurseffektiva 


och robusta (resilienta).  


Det kräver en utvecklad regional samordning och samverkan mellan såväl offentliga som privata 


aktörer. 


Utvecklingen av resurseffektiva system och anläggningar måste bygga på kretsloppsprinciper, 


transportsnålhet och cirkulär ekonomi för att uppnå synergieffekter inom och mellan olika 


tekniska försörjningsfunktioner. 


[SRV kom.]: Mycket bra skrivningar! Det som dock saknas i figuren är kretsloppet för material-


återvinning. Detta kretslopp kommer om EUs materialåtervinningsmål ska uppnås att vara ett 


större flöde än kretsloppet för avfall som bränsle. Eftersom allt material först ska återvinnas så 


många gånger som möjligt och först när materialet inte längre går att återvinna ska det energi-


utvinnas kommer kretsloppet för materialåtervinning att bli än mer betydelsefullt. 


Tillgången till rent dricksvatten, el och värme, avloppsrening, omhändertagande av dagvatten och 


hantering av avfall tas ofta tas för givet. [SRV kom.]: En liten språklig groda. 


Utveckla kretslopp, synergier och samband (s. 89) 
I ett regionalt strukturperspektiv är det dels de funktionella sambanden mellan avfalls-


anläggningar, avloppsreningsverk samt värme- och kraftvärmeverk, dels sambanden mellan 


avfallshantering, massahantering och täkter som är viktiga.  


[SRV kom.]: Bra skrivning. 


Avfallshantering, massahantering och täkter (s.89) 


En mer kretsloppsanpassad hantering av schaktmassorna skulle dock kunna minska den mängd 


som behöver transporteras bort eller deponeras. Därför ska alltid återanvändning, vidareförädling 
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och återvinning samt massbalans eftersträvas inom exploateringsprojektet, eller genom att det 


sker ett utbyte med geografiskt närliggande projekt. 


[SRV kom.]: Mycket bra skrivning. Samma hantering bör eftersträvas även för övrigt material så 


långt det är möjligt. 


Säkerställ platser och ytor i planeringen (s. 90) 
Lokaliseringen och utbyggnaden av de tekniska försörjningssystemen är tätt sammankopplad med 


bebyggelseutvecklingen och utbyggnaden av transportinfrastrukturen. En regional samordning av 


lokalisering av tekniska anläggningar och funktioner samt samplanering mellan dessa 


försörjningsfunktioner, bebyggelse och transportinfrastruktur är viktig för att den befintliga 


tekniska infrastrukturen ska nyttjas så effektivt som möjligt och samtidigt minska behovet av nya 


investeringar. 


Det handlar både om att kunna bygga ut kapaciteten i de befintliga systemen vid en förtätning och 


att det behövs ytor för utbyggda och nya anläggningar. Det behövs också bättre lösningar för 


omlastning, lagring och transporter. Det är viktigt att områden för regionala och lokala 


anläggningar samt ledningsdragning och transformatorstationer reserveras i översikts-och 


detaljplaneringen. 


[SRV kom.]: Mycket bra skrivningar. Det är även viktigt att reservera plats för avfallshantering 


såsom t.ex. vändplaner och underjordsbehållare samt plats för sortering av bygg- och rivnings-


avfall. Alternativt är att förespråka fler mindre avfallsfordon som lättare kan ta sig fram i för-


tätade områden.  


Flera av dagens anläggningar drivs av privata aktörer som har ett begränsat inflytande i den 


kommunala planeringsprocessen.  


[SRV kom.]: En ökad samordning mellan olika aktörer kan kanske även bidra till nya affärs-


modeller och samarbetsformer. 


Utveckla transportsnåla system och intermodala transporter (s. 90) 
En samlokalisering av anläggningar där flera funktioner samlas för att uppnå synergieffekter 


mellan de olika tekniska försörjningssystemen bidrar till att minska antalet transporter. Om 


systemen förändras med en större andel små fordon ökar behovet av platser för omlastnings- och 


samlastningsstationer för att hålla nere mängden transporter. Även system och ytor för lagring och 


för återanvändning, bearbetning och återvinning som är geografiskt nära slutdestinationen 


minskar behovet av transporter. 


[SRV kom.] Mycket bra formulering. Intressant hur decentraliserade versus centraliserade 


system kan balanseras. 
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Del 4 Tematiska frågor 


Klimatpåverkan (s. 120) 


 


[SRV kom.]: Eftersom 60% av alla miljöpåverkan han hänföras till materialanvädning borde fler 


aktiviteter direkt kopplade till detta område ingå i planen. 


En snabb övergång till fossilfria fjärrvärme- och fjärrkylsystem i länet behöver säkerställas. 


[SRV kom.]: Energiutvinning av avfall kommer alltid att behövas. När plast har återvunnits sju 


gånger är det mest miljövänliga att producera energi ur det avfall som genererats. Om plasten 


istället läggs på deponi orsakas större CO2 utsläpp. Däremot kan man t.ex. genom en skatt på 


olja som råvara till plast begränsa nyttjandet av fossila material vid plastproduktion och på så 


vis säkerställa fossilfritt avfall som bränsle. 


Offentlig upphandling bör ha höga ambitioner om att bidra till minskad klimatpåverkan 


[SRV kom.]: Att i upphandlingar av olika produkter ställa krav på viss mängd återvunnet 


material kan vara ett sätt för offentliga aktörer att bidra till ett bättre klimat. 


Nuläge och trender (s.121) 
Om de globala klimatmålen ska nås måste därför även de indirekta utsläppen, de som uppstår 


genom import av varor och tjänster, flyg- och sjö- transporter, beaktas 


[SRV kom.]: Det vore bra med en tydligare ambition gällande effektivt resursutnyttjande och 


materialåtervinning med tanke på dess stora miljöpåverkan och betydelse för klimatet. 


Omställningen måste ta fart (s. 121 och 122) 


Detta är framför allt en betydande utmaning för regionens transporter. Regionens viktigaste egna 


verktyg för detta utgörs av att arbeta med en transporteffektiv fysisk planering… 


[SRV kom.]: 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, genom t.ex. planering av inköp för att minimera antal transporter. Samtidigt är det 


viktigt att göra livscykelanalyser genom att inköpsplanering även kan leda till ett ökat antal 


varutransporter men att de totala CO2-utsläppen blir lägre genom t.ex. färre inköp, minskat mat-


svinn och färre avfallstransporter. 


Olika åtgärder för ökad regional återanvändning och återvinning av produkter och material kan 


leda till färre transporter. En skatt på jungfrulig råvara eller nya material skulle även det kunna 


minska antalet transporter. 


Sedan bör de fordon som nyttjas utöver att drivas med fossilfritt bränsle även vara tillverkade av 


en hög andel återvunnet material. 
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Energianvändningen är en nyckelfaktor i regionens klimatarbete. I en region utan klimat-


påverkande utsläpp krävs det att all energianvändning baseras på förnyelsebara energikällor och 


att omställningen lyckas även i flyg- och sjöfartssektorn. Eftersom förnybar energi är en begränsad 


resurs är det också viktigt att hushålla med den och ha ett fortsatt fokus på energieffektivisering i 


bebyggelse, transporter, verksamheter och hushåll. 


[SRV kom.]: Eftersom materialanvändning har än större påverkan på miljön och klimatet är det 


viktigt att dessa frågor inkluderas på liknande sätt som energianvändning. Sedan kan en konflikt 


uppstå vad gäller förnybart bränsle och det avfall som behöver gå till energiutvinning. Detta 


innebär att det inte är möjligt att enbart nyttja förnyelsebart bränsle för då riskerar en viss 


mängd avfall behöva deponeras och det genererar en större mängd CO2 än om avfallet 


förbränns. Eftersom en viss del av avfallet för lång framtid kommer att behöva energiutvinnas 


måste de produkter som så småningom blir avfall vara tillverkade av fossilfritt material. En stor 


mängd av alla produkter och material som nyttjas idag är dock baserade på fossila råvaror, 


vilket kommer innebära att visst fossilt utsläpp men ur ett livscykel perspektiv är detta ändock 


bättre genom att alternativet deponi orsakar större CO2-utsläpp. 


Centrala ställningstaganden (s. 123) 
Även om förutsättningar idag saknas för att mäta globala miljöavtryck, så är det en relevant 


utgångspunkt för bland annat offentlig upphandling, medborgarinformation och metodutveckling. 


[SRV kom.]: Mycket bra och något som också är en ledstjärna för arbetet med den lokala 


avfallsplanen. Däremot finns det åtgärder som kan vidtas mer direkt och enklare – t.ex. ställa 


krav på andel återvunnet material vid upphandlingar. En annan åtgärd är att göra cirkulära 


analyser av avfalls- och materialflöden i olika sammanhang för att minska såväl mängden avfall 


som inköp av material. Bl.a. har en analys av avfallsflödena hos ett äldreboende, Sekelbo i 


Göteborg lett till såväl minskade mängder avfall som besparingar i form av lägre inköps-


kostnader. Dessutom har man uppnått en bättre vård och arbetsmiljö. Samma typ av cirkulära 


analys bör även kunna tillämpas för att analysera t.ex. överbliven mat från olika typer av 


verksamheter eller bygg- och rivningsavfall från byggen för att på så vis även kunna minska 


inköp av byggmaterial. 


Skärgården 


Centrala ställningstaganden (s. 155) 
Ny bebyggelse på kärnöarna bör lokaliseras till byar och samhällen. Det ger förutsättningar att 


utveckla åretruntbostäder, verksamheter och service med hänsyn till natur- och kulturvärden. Det 


möjliggör också miljöanpassade system för vatten, avlopp och avfall. 


[SRV kom.]: Bra! 


Tekniska försörjningssystem (s. 166) 


För att skapa förutsättningar för regionens invånare att leva resurseffektivt behöver 


resursåtgången och utsläppen minska, och återanvändningen och återvinningen enligt 


hushållnings- och kretsloppsprinciper öka. Det behövs också bättre lösningar för omlastning, 


lagring och transporter. 


[SRV kom.]: Viktigt är även att säkerställa bra lösningar för distribution, insamling och sortering. 


För att lyckas krävs det förtätning, men också till viss del nya ytor och utökad kapacitet för 


infrastruktur och tekniska anläggningar, samt satsningar på digital teknik. Att utveckla de 


tekniska försörjningssystemen omfattar dock inte enbart teknologi. För att nya tekniker ska kunna 


implementeras krävs det bland annat beteendeförändringar, samverkan mellan olika aktörer samt 
mellankommunal och regional samordning. 


[SRV kom.]: Mycket bra! 
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Regionala förhållningssätt (s. 166) 
• Utveckla och verka för kretsloppsanpassade system och anläggningar (se kretsloppsfigurerna i 


kapitlet Regional struktur). 


[SRV kom.]: Viktigt att material inkluderas i kretsloppet. 


• Säkra en ökad kapacitet och effektivitet i systemen. 


• Matcha behov och tillgång så de är så nära varandra geografiskt som möjligt. 


[SRV kom.]: Mycket bra. Detta är även grunden för en väl fungerande återanvändning och 


återvinning. 


• Säkerställ kapacitet och platser för omlastning, lagring, sortering och bearbetning. 


[SRV kom.]: Mycket bra! 


• Integrera och avsätt mark för de tekniska försörjningssystemen i ett tidigt skede när ny 


bebyggelse planeras. 


[SRV kom.]: Väldigt viktigt och mycket bra att även avfallsfrågorna är inkluderade. 


Energiförsörjning (sid. 167) 


• Byt ut samtliga fossila källor inom energiproduktionen i länet till förnybara energikällor. 


[SRV kom.]: Viktigt att ta hänsyn till att avfallsförbränning kommer att behövas under lång tid 


framöver. 


Avfallshantering (sid. 167) 


• Tillämpa avfallshierarkin eller den så kallade avfallstrappan som en grundläggande princip för 


allt arbete med avfall. 


[SRV kom.]: Viktigt att säkerställa att avfallshierarkin även nyttjas för en effektiv resurs-


hantering och effektiviserade materialflöden. Speciellt kan man reflektera över äldreboendet, 


Sekelbo i Göteborg som utifrån en analys av avfalls- och materialflöden lyckades sänka avfalls-


mängderna och inköpskostnaderna samt förbättra vården och arbetsmiljön. På ett halvår 


minskade äldreboendet Sekelbo sitt matavfall med 23 procent och sitt restavfall med 10 procent. 


 Kostnaderna för inköp sjönk och avfallsavgifterna reducerades. 


 Det går åt mindre arbetstid för att göra inköp, ta emot leveranser och bära ut avfall. 


 Arbetsmiljön blir bättre, mer tid kan läggas på kärnverksamheten och det behövs mindre 


utrymme för lager och avfall. 


 Sekelbo har lyckats minska matportionernas storlek samtidigt som närings- och energiintaget ökat  


Nuläge och trender 


Avfallshantering (sid. 171) 


Kommunägda aktörer svarar för en betydande del av återvinningen genom förbränning och 


biologisk behandling, samt bortskaffande genom deponering. 


[SRV kom.]: Viktigt att se hur aktörer även kan bidra till en ökad materialåtervinning. 


I Stockholmsregionen är avfall en viktig energiråvara som har bidragit till att fossila bränslen i 


kraftvärmeverk har kunnat fasas ut. Även i fortsättningen finns det en stor mängd avfall som inte 


kan materialåtervinnas och där energiåtervinning är det bästa alternativet 


[SRV kom.]: Detta är viktigt, speciellt som att idag går ca 70% av allt verksamhetsavfall 
respektive rest- och grovavfall från hushållen till energiutvinning och enligt EUs krav ska det 


vara max 30% till år 2020 resp. 2030. 


Figur 45 Planeringsaspekter på avfall på olika geografiska nivåer (Sid. 172) 


[SRV kom.]: På regional nivå bör även hänsyn tas till hur materialåtervinning kan ökas t.ex. via 


olika sorteringsanläggningar för rest- och grovavfall från hushåll och/eller bygg- och 


rivningsavfall från verksamheter. Såväl kommunen som stadsdelen bör också i sin planering 


beakta system för insamling för att säkerställa t.ex. framkomlighet för fordon eller smarta 
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lösningar för sortering. Naturvårdsverkets nya föreskrifter NFS 2017:2; ”[…] hur behovet av 


platser för anläggningar för att hantera avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i 


kommunens övriga arbete med fysisk planering.” 


Centrala ställningstaganden 


Värna och utveckla regionens energiproduktion (sid. 175)  


Plast i avfallsförbränningen måste minska stegvis och upphöra senast år 2045.  


[SRV kom.]: Detta ställer även krav på att plast försvinner i avfallet och därmed även i produkter 


som förbrukas och slängs.  


Nya storskaliga kretsloppsanläggningar, till exempel i Högbytorp, Brista och Högdalen, behövs för 


att utöka regionens egen försörjning med drivmedel. 


[SRV kom.]: Saknar Sofielund vid Gladö där det idag produceras (biogödsel och) biogas i en av 


Sveriges största anläggningar. 


Skapa bättre kretslopp för material (sid. 177) 


Avfall ska hanteras enligt den så kallade avfallstrappan31. I första hand ska avfallets mängd och 


farlighet minska. I nästa steg ska materialet återvinnas, därefter ska energin utvinnas och i sista 


hand ska avfallet deponeras. Att förebygga avfall och skapa bättre kretslopp, det vill säga öka 


cirkulariteten, för avfallet kräver en förbättrad insamling, mer bearbetning och en ökad avsättning 


av det insamlade materialet. 


[SRV kom.]: Mycket bra! 


Det är rimligt med mer regionala kretslopp när det gäller matavfall, restavfall samt produkter och 


material för återbruk. Materialåtervinning sker snarare på en nationell eller internationell nivå. 


[SRV kom.]: Om man med materialåtervinning menar t.ex. glasåtervinning och syftar på SGÅ 


(Svensk Glasåtervinning) finns det bara tillräckligt mycket glas för att driva en anläggning på 


nationell nivå. När det däremot gäller återvinning av material ur restavfall från hushåll 


alternativt material ur bygg- och rivningsavfall från verksamheter eller grovavfall från hushåll så 


finns det tillräckligt mycket avfall i Stockholmsregionen för att etablera en och kanske flera 


sådana ”materialåtervinnings-”/sorteringsanläggningar. 


Utveckla synergieffekter mellan tekniska försörjningssystem (sd. 177) 


[SRV. Kom]: Mycket bra!  


Öka kapaciteten och effektiviteten i avfallshanteringen (sid. 177) 


I Stockholmsregionen finns det behov av fler anläggningar för rötning av matavfall, fler 


omlastnings- och sorteringsanläggningar, samt fler insamlingsplatser för återbruk av produkter.  


[SRV kom.] Innan antalet anläggningar för rötning av matavfall utökas bör nyttjandegraden i 


befintliga anläggningar kartläggas för att se vilket behov det finns för nya anläggningar. När det 


gäller ”sorteringsanläggningar” är det frågan om det här avses den typ av materialåtervinnings-


anläggning vi nämner ovan? 


Förbättra samordning och samverkan i avfallshanteringen (sid. 177)  


Hur mycket avfallsförbränning som kommer regionen till del styrs av priset på avfall som bränsle, 


inte av mängden tillgängligt avfall i regionen. 


[SRV kom.]: Samtidigt är det viktigt att säkerställa att det avfall som genereras i regionen tas om 


hand fullt ut – först genom att säkerställa att så mycket som möjligt går till materialåtervinning 


varefter det som återstår kan gå till energiutvinning och inte måste läggas på deponi alternativt 


riskerar hamna i naturen. 


Karta 33 Regionala anläggningar för avfallshantering (sid. 178) 


[SRV kom.] Det står att det finns en anläggning för optisk sortering vid Sofielund – det stämmer 


inte. Där finns inte heller någon avfallsförbränningsanläggning. 
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Remiss Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Förslaget till utvecklingsplan 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. 

Det är också mycket positivt att planen till skillnad från samrådsförslaget innehåller väsentliga 

skrivningar kring cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande samt att avfallshantering 

likställs med övrig infrastruktur och inkluderas i de tekniska försörjningssystemen. Planen 

skulle dock kunna ytterligare stärkas för att visa hur Stockholmsregionen kan ta en ledande 

position inom cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande och på så vis tydligt stärka 

klimatarbetet. 

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

synpunkter relaterade till dessa områden som vi önskar komplettera med. 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 

och återvinning har stor betydelse för miljön och klimatet, t.o.m. större än t.ex. energi-

användning varför dessa frågor skulle kunna tydliggöras ytterligare. 

Följande förtydligande (Naturvårdsföreningen) av Miljöbalkens tillämpning visar på ett tydligt 

sätt hur balken återspeglar vikten av cirkulär ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande: 

”Miljöbalken ska tillämpas så att: Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning av 

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

Nedan följer våra synpunkter [i blått] med särskilt tonvikt på det som vi anser vara särskilt 

viktigt samt de områden som vi ser behöver förtydligas och/eller stärkas. 

DEL 1 Vision och delmål 

Regionens mål, delmål och prioriteringar 

Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö (s.33) 
”Boendemiljöerna är attraktiva med god kollektivtrafik och resurs- och energieffektiva lösningar.” 

[SRV kom]: Bra formulering. Viktigt är även minskat nyttjande av jungfrulig råvara och ökad 

återvinning. Fokus på denna typ av resurseffektiva lösningar bör vara lika stor som på t.ex. 

energieffektivisering. 

Mål 4: En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp (sid 35) 
[SRV kom.]: Bra skrivningar med referens till bl.a. ändliga resurser. 

Delmål för år 2030 (sid. 36) 

4. Utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras.  

[SRV kom.]: Frågan är om konsumtion och materialanvändning är inkluderat i detta mål? 

8. Hushållsavfallet ska ha minskat till högst 360 kilo per person och år och minst 65 procent, 

inklusive matavfallet, ska materialåtervinnas. Nuläge: 477 kilo och 35 procent (2015) 

[SRV kom.]: Stockholmsregionens mål bör överensstämma med EUs återvinningsmål. EUs mål 

stipulerar en materialåtervinningsgrad relaterad till hushållsavfall om minst 70% till år 2030 

och en återvinningsgrad av bygg- och rivningsavfall om minst 70% till år 2020. 

Regionala prioriteringar (sid. 36) 

Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att: 

• öka de eldrivna person- och varutransporterna 

• utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii1sjzwerVAhUlIpoKHSv3BUQQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sll.se%2Fverksamhet%2FRegional-utveckling%2Fregional-utvecklingsplan-for-stockholmsregionen%2F&usg=AFQjCNEo_Z8-sBjjipVLfMnosMfWs9jDfw
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[SRV kom.]: Här skulle även kunna inkluderas något om hur byggande kan bidra till ett bättre 

klimat och mer resurseffektiva fastigheter. 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 bygg-

material producerat från jungfrulig råvara. En ökad materialåtervinning i kombination med ökat 

nyttjande av återvunnet material vid byggande bör beaktas. Exempel på åtgärder kan vara 

framtagande av effektivare bygg- och rivningsprocesser som ökar resursutnyttjandet och 

minskar mängden avfall. 

DEL 3 Regional struktur 

Plankarta för Stockholms län 2050 (s. 53) 

[SRV kom.]: Mycket bra att avfallsanläggningar också är inkluderade! 

Avfallsanläggningar (s. 65) 
Anläggningarna utvecklas alltmer från deponier till platser där avfallet förbereds för 

återanvändning, material- och energiåtervinning. 

[SRV kom.]: Bra skrivning. Hur detta kan utvecklas, samordnas och koordineras på regional nivå 

är också en mycket intressant och högst relevant frågeställning. 

Säkerställ en regional samordning för avfallshanteringen så att hela behandlingskedjan fungerar 
och att det finns utrymme för detta på många lokala platser med god tillgänglighet. Avsätt mark 

för detta i den kommunala översikts- och detaljplaneringen. 

[SRV kom.]: Utöver utrymme för stora anläggningar krävs även utrymmen inom såväl enskilda 

bostadsområden som fastigheter och även på byggarbetsplatser. 

Teknisk infrastruktur 

En förutsättning för hållbar tillväxt (s. 88) 
Stockholmsregionen behöver tekniska försörjningssystem som är kapacitetsstarka, resurseffektiva 

och robusta (resilienta).  

Det kräver en utvecklad regional samordning och samverkan mellan såväl offentliga som privata 

aktörer. 

Utvecklingen av resurseffektiva system och anläggningar måste bygga på kretsloppsprinciper, 

transportsnålhet och cirkulär ekonomi för att uppnå synergieffekter inom och mellan olika 

tekniska försörjningsfunktioner. 

[SRV kom.]: Mycket bra skrivningar! Det som dock saknas i figuren är kretsloppet för material-

återvinning. Detta kretslopp kommer om EUs materialåtervinningsmål ska uppnås att vara ett 

större flöde än kretsloppet för avfall som bränsle. Eftersom allt material först ska återvinnas så 

många gånger som möjligt och först när materialet inte längre går att återvinna ska det energi-

utvinnas kommer kretsloppet för materialåtervinning att bli än mer betydelsefullt. 

Tillgången till rent dricksvatten, el och värme, avloppsrening, omhändertagande av dagvatten och 

hantering av avfall tas ofta tas för givet. [SRV kom.]: En liten språklig groda. 

Utveckla kretslopp, synergier och samband (s. 89) 
I ett regionalt strukturperspektiv är det dels de funktionella sambanden mellan avfalls-

anläggningar, avloppsreningsverk samt värme- och kraftvärmeverk, dels sambanden mellan 

avfallshantering, massahantering och täkter som är viktiga.  

[SRV kom.]: Bra skrivning. 

Avfallshantering, massahantering och täkter (s.89) 

En mer kretsloppsanpassad hantering av schaktmassorna skulle dock kunna minska den mängd 

som behöver transporteras bort eller deponeras. Därför ska alltid återanvändning, vidareförädling 
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och återvinning samt massbalans eftersträvas inom exploateringsprojektet, eller genom att det 

sker ett utbyte med geografiskt närliggande projekt. 

[SRV kom.]: Mycket bra skrivning. Samma hantering bör eftersträvas även för övrigt material så 

långt det är möjligt. 

Säkerställ platser och ytor i planeringen (s. 90) 
Lokaliseringen och utbyggnaden av de tekniska försörjningssystemen är tätt sammankopplad med 

bebyggelseutvecklingen och utbyggnaden av transportinfrastrukturen. En regional samordning av 

lokalisering av tekniska anläggningar och funktioner samt samplanering mellan dessa 

försörjningsfunktioner, bebyggelse och transportinfrastruktur är viktig för att den befintliga 

tekniska infrastrukturen ska nyttjas så effektivt som möjligt och samtidigt minska behovet av nya 

investeringar. 

Det handlar både om att kunna bygga ut kapaciteten i de befintliga systemen vid en förtätning och 

att det behövs ytor för utbyggda och nya anläggningar. Det behövs också bättre lösningar för 

omlastning, lagring och transporter. Det är viktigt att områden för regionala och lokala 

anläggningar samt ledningsdragning och transformatorstationer reserveras i översikts-och 

detaljplaneringen. 

[SRV kom.]: Mycket bra skrivningar. Det är även viktigt att reservera plats för avfallshantering 

såsom t.ex. vändplaner och underjordsbehållare samt plats för sortering av bygg- och rivnings-

avfall. Alternativt är att förespråka fler mindre avfallsfordon som lättare kan ta sig fram i för-

tätade områden.  

Flera av dagens anläggningar drivs av privata aktörer som har ett begränsat inflytande i den 

kommunala planeringsprocessen.  

[SRV kom.]: En ökad samordning mellan olika aktörer kan kanske även bidra till nya affärs-

modeller och samarbetsformer. 

Utveckla transportsnåla system och intermodala transporter (s. 90) 
En samlokalisering av anläggningar där flera funktioner samlas för att uppnå synergieffekter 

mellan de olika tekniska försörjningssystemen bidrar till att minska antalet transporter. Om 

systemen förändras med en större andel små fordon ökar behovet av platser för omlastnings- och 

samlastningsstationer för att hålla nere mängden transporter. Även system och ytor för lagring och 

för återanvändning, bearbetning och återvinning som är geografiskt nära slutdestinationen 

minskar behovet av transporter. 

[SRV kom.] Mycket bra formulering. Intressant hur decentraliserade versus centraliserade 

system kan balanseras. 
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Del 4 Tematiska frågor 

Klimatpåverkan (s. 120) 

 

[SRV kom.]: Eftersom 60% av alla miljöpåverkan han hänföras till materialanvädning borde fler 

aktiviteter direkt kopplade till detta område ingå i planen. 

En snabb övergång till fossilfria fjärrvärme- och fjärrkylsystem i länet behöver säkerställas. 

[SRV kom.]: Energiutvinning av avfall kommer alltid att behövas. När plast har återvunnits sju 

gånger är det mest miljövänliga att producera energi ur det avfall som genererats. Om plasten 

istället läggs på deponi orsakas större CO2 utsläpp. Däremot kan man t.ex. genom en skatt på 

olja som råvara till plast begränsa nyttjandet av fossila material vid plastproduktion och på så 

vis säkerställa fossilfritt avfall som bränsle. 

Offentlig upphandling bör ha höga ambitioner om att bidra till minskad klimatpåverkan 

[SRV kom.]: Att i upphandlingar av olika produkter ställa krav på viss mängd återvunnet 

material kan vara ett sätt för offentliga aktörer att bidra till ett bättre klimat. 

Nuläge och trender (s.121) 
Om de globala klimatmålen ska nås måste därför även de indirekta utsläppen, de som uppstår 

genom import av varor och tjänster, flyg- och sjö- transporter, beaktas 

[SRV kom.]: Det vore bra med en tydligare ambition gällande effektivt resursutnyttjande och 

materialåtervinning med tanke på dess stora miljöpåverkan och betydelse för klimatet. 

Omställningen måste ta fart (s. 121 och 122) 

Detta är framför allt en betydande utmaning för regionens transporter. Regionens viktigaste egna 

verktyg för detta utgörs av att arbeta med en transporteffektiv fysisk planering… 

[SRV kom.]: 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, genom t.ex. planering av inköp för att minimera antal transporter. Samtidigt är det 

viktigt att göra livscykelanalyser genom att inköpsplanering även kan leda till ett ökat antal 

varutransporter men att de totala CO2-utsläppen blir lägre genom t.ex. färre inköp, minskat mat-

svinn och färre avfallstransporter. 

Olika åtgärder för ökad regional återanvändning och återvinning av produkter och material kan 

leda till färre transporter. En skatt på jungfrulig råvara eller nya material skulle även det kunna 

minska antalet transporter. 

Sedan bör de fordon som nyttjas utöver att drivas med fossilfritt bränsle även vara tillverkade av 

en hög andel återvunnet material. 
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Energianvändningen är en nyckelfaktor i regionens klimatarbete. I en region utan klimat-

påverkande utsläpp krävs det att all energianvändning baseras på förnyelsebara energikällor och 

att omställningen lyckas även i flyg- och sjöfartssektorn. Eftersom förnybar energi är en begränsad 

resurs är det också viktigt att hushålla med den och ha ett fortsatt fokus på energieffektivisering i 

bebyggelse, transporter, verksamheter och hushåll. 

[SRV kom.]: Eftersom materialanvändning har än större påverkan på miljön och klimatet är det 

viktigt att dessa frågor inkluderas på liknande sätt som energianvändning. Sedan kan en konflikt 

uppstå vad gäller förnybart bränsle och det avfall som behöver gå till energiutvinning. Detta 

innebär att det inte är möjligt att enbart nyttja förnyelsebart bränsle för då riskerar en viss 

mängd avfall behöva deponeras och det genererar en större mängd CO2 än om avfallet 

förbränns. Eftersom en viss del av avfallet för lång framtid kommer att behöva energiutvinnas 

måste de produkter som så småningom blir avfall vara tillverkade av fossilfritt material. En stor 

mängd av alla produkter och material som nyttjas idag är dock baserade på fossila råvaror, 

vilket kommer innebära att visst fossilt utsläpp men ur ett livscykel perspektiv är detta ändock 

bättre genom att alternativet deponi orsakar större CO2-utsläpp. 

Centrala ställningstaganden (s. 123) 
Även om förutsättningar idag saknas för att mäta globala miljöavtryck, så är det en relevant 

utgångspunkt för bland annat offentlig upphandling, medborgarinformation och metodutveckling. 

[SRV kom.]: Mycket bra och något som också är en ledstjärna för arbetet med den lokala 

avfallsplanen. Däremot finns det åtgärder som kan vidtas mer direkt och enklare – t.ex. ställa 

krav på andel återvunnet material vid upphandlingar. En annan åtgärd är att göra cirkulära 

analyser av avfalls- och materialflöden i olika sammanhang för att minska såväl mängden avfall 

som inköp av material. Bl.a. har en analys av avfallsflödena hos ett äldreboende, Sekelbo i 

Göteborg lett till såväl minskade mängder avfall som besparingar i form av lägre inköps-

kostnader. Dessutom har man uppnått en bättre vård och arbetsmiljö. Samma typ av cirkulära 

analys bör även kunna tillämpas för att analysera t.ex. överbliven mat från olika typer av 

verksamheter eller bygg- och rivningsavfall från byggen för att på så vis även kunna minska 

inköp av byggmaterial. 

Skärgården 

Centrala ställningstaganden (s. 155) 
Ny bebyggelse på kärnöarna bör lokaliseras till byar och samhällen. Det ger förutsättningar att 

utveckla åretruntbostäder, verksamheter och service med hänsyn till natur- och kulturvärden. Det 

möjliggör också miljöanpassade system för vatten, avlopp och avfall. 

[SRV kom.]: Bra! 

Tekniska försörjningssystem (s. 166) 

För att skapa förutsättningar för regionens invånare att leva resurseffektivt behöver 

resursåtgången och utsläppen minska, och återanvändningen och återvinningen enligt 

hushållnings- och kretsloppsprinciper öka. Det behövs också bättre lösningar för omlastning, 

lagring och transporter. 

[SRV kom.]: Viktigt är även att säkerställa bra lösningar för distribution, insamling och sortering. 

För att lyckas krävs det förtätning, men också till viss del nya ytor och utökad kapacitet för 

infrastruktur och tekniska anläggningar, samt satsningar på digital teknik. Att utveckla de 

tekniska försörjningssystemen omfattar dock inte enbart teknologi. För att nya tekniker ska kunna 

implementeras krävs det bland annat beteendeförändringar, samverkan mellan olika aktörer samt 
mellankommunal och regional samordning. 

[SRV kom.]: Mycket bra! 
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Regionala förhållningssätt (s. 166) 
• Utveckla och verka för kretsloppsanpassade system och anläggningar (se kretsloppsfigurerna i 

kapitlet Regional struktur). 

[SRV kom.]: Viktigt att material inkluderas i kretsloppet. 

• Säkra en ökad kapacitet och effektivitet i systemen. 

• Matcha behov och tillgång så de är så nära varandra geografiskt som möjligt. 

[SRV kom.]: Mycket bra. Detta är även grunden för en väl fungerande återanvändning och 

återvinning. 

• Säkerställ kapacitet och platser för omlastning, lagring, sortering och bearbetning. 

[SRV kom.]: Mycket bra! 

• Integrera och avsätt mark för de tekniska försörjningssystemen i ett tidigt skede när ny 

bebyggelse planeras. 

[SRV kom.]: Väldigt viktigt och mycket bra att även avfallsfrågorna är inkluderade. 

Energiförsörjning (sid. 167) 

• Byt ut samtliga fossila källor inom energiproduktionen i länet till förnybara energikällor. 

[SRV kom.]: Viktigt att ta hänsyn till att avfallsförbränning kommer att behövas under lång tid 

framöver. 

Avfallshantering (sid. 167) 

• Tillämpa avfallshierarkin eller den så kallade avfallstrappan som en grundläggande princip för 

allt arbete med avfall. 

[SRV kom.]: Viktigt att säkerställa att avfallshierarkin även nyttjas för en effektiv resurs-

hantering och effektiviserade materialflöden. Speciellt kan man reflektera över äldreboendet, 

Sekelbo i Göteborg som utifrån en analys av avfalls- och materialflöden lyckades sänka avfalls-

mängderna och inköpskostnaderna samt förbättra vården och arbetsmiljön. På ett halvår 

minskade äldreboendet Sekelbo sitt matavfall med 23 procent och sitt restavfall med 10 procent. 

 Kostnaderna för inköp sjönk och avfallsavgifterna reducerades. 

 Det går åt mindre arbetstid för att göra inköp, ta emot leveranser och bära ut avfall. 

 Arbetsmiljön blir bättre, mer tid kan läggas på kärnverksamheten och det behövs mindre 

utrymme för lager och avfall. 

 Sekelbo har lyckats minska matportionernas storlek samtidigt som närings- och energiintaget ökat  

Nuläge och trender 

Avfallshantering (sid. 171) 

Kommunägda aktörer svarar för en betydande del av återvinningen genom förbränning och 

biologisk behandling, samt bortskaffande genom deponering. 

[SRV kom.]: Viktigt att se hur aktörer även kan bidra till en ökad materialåtervinning. 

I Stockholmsregionen är avfall en viktig energiråvara som har bidragit till att fossila bränslen i 

kraftvärmeverk har kunnat fasas ut. Även i fortsättningen finns det en stor mängd avfall som inte 

kan materialåtervinnas och där energiåtervinning är det bästa alternativet 

[SRV kom.]: Detta är viktigt, speciellt som att idag går ca 70% av allt verksamhetsavfall 
respektive rest- och grovavfall från hushållen till energiutvinning och enligt EUs krav ska det 

vara max 30% till år 2020 resp. 2030. 

Figur 45 Planeringsaspekter på avfall på olika geografiska nivåer (Sid. 172) 

[SRV kom.]: På regional nivå bör även hänsyn tas till hur materialåtervinning kan ökas t.ex. via 

olika sorteringsanläggningar för rest- och grovavfall från hushåll och/eller bygg- och 

rivningsavfall från verksamheter. Såväl kommunen som stadsdelen bör också i sin planering 

beakta system för insamling för att säkerställa t.ex. framkomlighet för fordon eller smarta 
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lösningar för sortering. Naturvårdsverkets nya föreskrifter NFS 2017:2; ”[…] hur behovet av 

platser för anläggningar för att hantera avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i 

kommunens övriga arbete med fysisk planering.” 

Centrala ställningstaganden 

Värna och utveckla regionens energiproduktion (sid. 175)  

Plast i avfallsförbränningen måste minska stegvis och upphöra senast år 2045.  

[SRV kom.]: Detta ställer även krav på att plast försvinner i avfallet och därmed även i produkter 

som förbrukas och slängs.  

Nya storskaliga kretsloppsanläggningar, till exempel i Högbytorp, Brista och Högdalen, behövs för 

att utöka regionens egen försörjning med drivmedel. 

[SRV kom.]: Saknar Sofielund vid Gladö där det idag produceras (biogödsel och) biogas i en av 

Sveriges största anläggningar. 

Skapa bättre kretslopp för material (sid. 177) 

Avfall ska hanteras enligt den så kallade avfallstrappan31. I första hand ska avfallets mängd och 

farlighet minska. I nästa steg ska materialet återvinnas, därefter ska energin utvinnas och i sista 

hand ska avfallet deponeras. Att förebygga avfall och skapa bättre kretslopp, det vill säga öka 

cirkulariteten, för avfallet kräver en förbättrad insamling, mer bearbetning och en ökad avsättning 

av det insamlade materialet. 

[SRV kom.]: Mycket bra! 

Det är rimligt med mer regionala kretslopp när det gäller matavfall, restavfall samt produkter och 

material för återbruk. Materialåtervinning sker snarare på en nationell eller internationell nivå. 

[SRV kom.]: Om man med materialåtervinning menar t.ex. glasåtervinning och syftar på SGÅ 

(Svensk Glasåtervinning) finns det bara tillräckligt mycket glas för att driva en anläggning på 

nationell nivå. När det däremot gäller återvinning av material ur restavfall från hushåll 

alternativt material ur bygg- och rivningsavfall från verksamheter eller grovavfall från hushåll så 

finns det tillräckligt mycket avfall i Stockholmsregionen för att etablera en och kanske flera 

sådana ”materialåtervinnings-”/sorteringsanläggningar. 

Utveckla synergieffekter mellan tekniska försörjningssystem (sd. 177) 

[SRV. Kom]: Mycket bra!  

Öka kapaciteten och effektiviteten i avfallshanteringen (sid. 177) 

I Stockholmsregionen finns det behov av fler anläggningar för rötning av matavfall, fler 

omlastnings- och sorteringsanläggningar, samt fler insamlingsplatser för återbruk av produkter.  

[SRV kom.] Innan antalet anläggningar för rötning av matavfall utökas bör nyttjandegraden i 

befintliga anläggningar kartläggas för att se vilket behov det finns för nya anläggningar. När det 

gäller ”sorteringsanläggningar” är det frågan om det här avses den typ av materialåtervinnings-

anläggning vi nämner ovan? 

Förbättra samordning och samverkan i avfallshanteringen (sid. 177)  

Hur mycket avfallsförbränning som kommer regionen till del styrs av priset på avfall som bränsle, 

inte av mängden tillgängligt avfall i regionen. 

[SRV kom.]: Samtidigt är det viktigt att säkerställa att det avfall som genereras i regionen tas om 

hand fullt ut – först genom att säkerställa att så mycket som möjligt går till materialåtervinning 

varefter det som återstår kan gå till energiutvinning och inte måste läggas på deponi alternativt 

riskerar hamna i naturen. 

Karta 33 Regionala anläggningar för avfallshantering (sid. 178) 

[SRV kom.] Det står att det finns en anläggning för optisk sortering vid Sofielund – det stämmer 

inte. Där finns inte heller någon avfallsförbränningsanläggning. 
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