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Förord 

Fungerande tekniska försörjningssystem är en helt grundläggande förutsättning för 
tillväxt och god livsmiljö. Stockholmsregionen behöver tekniska försörjningssystem 
som är kapacitetsstarka, resurseffektiva och robusta (resilienta). Systemen och anlägg-
ningarna behöver underhållas, knytas ihop och utvecklas för att kunna hantera en väx-
ande befolkning och tillkommande verksamheter. De behöver också stå emot klimat-
förändringar, störningar, olyckor samt andra förändringar och kriser. Det kräver en 
utvecklad regional samordning och samverkan mellan såväl offentliga som privata  
aktörer. 

Tillgången till rent dricksvatten, el och värme, avloppsrening, omhändertagande av 
dagvatten och hantering av avfall tas ofta tas för givet. Tillgång till ballastmaterial  
behövs vid anläggningsarbete för att utveckla bebyggelse och transportinfrastruktur. 
Utvecklingen av resurseffektiva system och anläggningar måste bygga på kretslopps-
principer, transportsnålhet och en cirkulär ekonomi för att uppnå synergieffekter inom 
och mellan olika tekniska försörjningsfunktioner.  

Detta underlag har tagits fram för att öka kunskapen om och bidra till att utveckla  
avfallshanteringen på regional nivå inom Stockholmsregionen. Utredningen har tagits 
fram av Tyréns AB på uppdrag av tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Elisabet 
Höglund har varit ansvarig uppdragsledare på Tyréns. 

Den här publikationen är ett kunskapsunderlag som är kopplat till den regionala  
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen beskriver regionens 
samlade vilja och ska ge en tydlig vägledning till hur vi ska nå de långsiktiga målen.  
Visionen är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Under 2017 arbetas  
ett förslag till plan fram, som aktörer i och kring regionen har möjlighet att lämna  
synpunkter på under hösten. 

Att driva regionala utvecklingsfrågor och att ta fram en regional utvecklingsplan bygger 
på dialog, samverkan och ett starkt engagemang från oss alla som arbetar  med sam-
hällsutveckling. Du kan följa arbetet på vår webbplats http://www.rufs.se. 

 

Hanna Wiik 
Förvaltningschef  
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Sammanfattning 

Avfallshanteringen påverkar miljön och regionens tillväxtmöjligheter. Infrastruktur  
för insamling och behandling av avfall är en av de grundläggande tekniska infrastruk-
turerna i ett samhälle för att undvika olägenhet för människors hälsa och miljön. Avfall 
har också stor potential att bli nya resurser i form av produkter och material som vi 
behöver samt energi för fordonsbränsle, el och fjärrvärme, i en värld som i ett 2050-
perspektiv, med tio miljarder människor på jorden, behöver ha en ytterst effektiv resur-
sanvändning. Därför har avfallshanteringens utformning stor betydelse för hur hållbart 
ett framtida samhälle är. Den grundläggande principen för allt arbete med avfall är  
avfallshierarkin, eller avfallstrappan, som säger att avfall i första hand ska förebyggas,  
i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand energiåter-
vinnas och i sista hand deponeras. 

Den här underlagsrapporten är avgränsad till att i huvudsak hantera hushållsavfall och 
till de aspekter av avfallshantering som påverkar planeringen på regional och övergri-
pande kommunal nivå.  

Den grundläggande ansatsen är att även i ett längre perspektiv hanteras matavfall till 
biogas, brännbart avfall till fjärrvärme och el, samt material för återbruk i huvudsak 
inom regionen eller i en närliggande region, medan avfall för materialåtervinning  
hanteras på nationell eller internationell nivå. 

Om materialåtervinningsgraden ökar, gör behovet av omlastningsanläggningar sanno-
likt detsamma. Behovet av kapacitet för behandling av matavfall bedöms öka med drygt 
70 procent till 2030, medan behovet av avfallsförbränning för regionens hushållsavfall 
sannolikt minskar. Det är dock inte fallet för det samlade brännbara avfallet. Förslaget 
om max tio procent deponering som diskuteras inom EU1leder sannolikt till en ökad 
import av brännbart avfall, samt att de kommunala aktörernas kostnader för att bli av 
med det brännbara avfallet bestäms av marknaden för avfallsbränsle, eftersom behand-
lingen i stort handlas upp via lagen om offentlig upphandling.  

En skillnad mot nuläget är troligen att mängden avfall som återanvänds och återvinns 
ökar. För de produkter som ska återanvändas i regionen är det önskvärt från transport-
synpunkt att omhändertagandet – förberedelserna för återanvändning – sker inom 
regionen.  

Ett hållbart samhälle förutsätter att vi hanterar mer avfall högre upp i avfallstrappan  
än idag. Att förebygga avfall och skapa bättre kretslopp (mer cirkularitet) för avfallet 
kräver en förbättrad insamling, mer bearbetning och en ökad avsättning för det insam-
lade materialet.  

För planering på regional nivå är det viktigt att beakta parametrar som god service 
(ytor för insamling), robusthet och kostnadseffektivitet. 

                                                        

1 Förslag om tillägg till Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall. 
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I praktiken innebär det att det krävs regional planering för behandling av matavfall och 
energiåtervinning av restavfall, samt platser för omlastning och sortering. Det behövs 
även samordning mellan kommunerna när det gäller insamling av material för åter-
bruk, grovavfall och farligt avfall. 

Det är rimligt att samlokalisera många avfallshanteringsanläggningar för att minimera 
transporter och möjliggöra sortering och resurshantering så högt upp i avfallstrappan 
som möjligt. Det pågår marknadsdrivna diskussioner om att skapa anläggningar och 
områden där man arbetar aktivt med detta för Högdalen, Brista och Högbytorp. Även 
Sofielund och Tveta har denna karaktär. Hagby och Igelstaverket är också platser med 
sådan potential. Sannolikt är det vettigt att värna ytor för en utökad avfallshantering i 
anslutning till dessa anläggningar.  

Omlastning behöver finnas på fler platser. Här behöver utredningarna baseras på mer 
detaljerade scenarier över var invånarantalet förväntas öka, i kombination med ana-
lyser av transportinfrastrukturen. Det behövs antagligen en bättre bild över de omlast-
ningsplatser som används av privata aktörer och för annat avfall än hushållsavfall. 

Vid framtida lokaliseringar bör hänsyn tas till en möjlig förändring av transportmönst-
ren. En övergång till mer transporter med båt och järnväg kräver samlokalisering mel-
lan omlastningsplatser, järnvägsstationer och hamnar. 

Många av dagens anläggningar drivs av privata aktörer som har ett begränsat infly-
tande i den kommunala planeringsprocessen. Det är viktigt att ta hänsyn till lokali-
seringen även av dessa anläggningar för att skapa goda förutsättningar för ett resursef-
fektivt omhändertagande av avfallet, samt för att undvika onödiga transporter. 

För att uppfylla FN:s globala mål och föreslagna mål om förberedelser för återanvänd-
ning och materialåtervinning inom EU, behöver målen skärpas till 360 kilo avfall per 
person och år, samt en materialåtervinningsgrad på 50 procent, exklusive biologiskt 
avfall.  

Följande aspekter behöver beaktas för att avfallshanteringen ska bli stabil över tid 
och även stabil för olika händelser: 
•   Det behöver finnas redundans, backup samt alternativa lösningar. 
•   Det krävs flexibilitet (kapacitet för alternativa behandlingssätt), system som är  

“töjbara” och kan expandera med en ökad befolkning.  
•   Insamlingssidan är känslig. Det är bra att kommunerna har liknande system så att 

de kan täcka upp för varandra, men å andra sidan ger mångfald resiliens.  
•   Ju mer avfall som måste hanteras, desto större blir sårbarheten och konsekvenserna. 

Lyckas vi få ner avfallsmängderna minskar riskerna på regional nivå. 
•   Bra logistik ger en stabilare avfallsinsamling. 

Prioriterade åtgärder: 
•   Utöka behandlingskapaciteten för matavfall. 
•   Analysera behovet av omlastningsplatser som är kopplat till de demografiska  

förändringarna i länet. 
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•   Hushållsavfall kan inte betraktas isolerat, utan det behövs en samlad syn där även 
andra avfallsströmmar ingår, exempelvis byggavfall och verksamhetsavfall. 

•   Det behövs en detaljerad analys av de framtida avfallsflödena, inklusive en bedöm-
ning av olika osäkerhetsfaktorer. 

•   Det behövs också en detaljerad utredning av vilken kapacitet som krävs för att  
omhänderta olika flöden. 

•   De kapacitetsökningar som planeras på befintliga anläggningar, samt de nya anlägg-
ningar som planeras behöver kartläggas i detalj. 

•   Analyser av eventuella glapp och en kartläggning av hur dessa kan mötas av kapa-
citeten i angränsande regioner. 

•   Samverkan mellan kommuner och andra aktörer inom avfallshanteringen. 
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Inledning  

Bakgrund och syfte 
En fungerande infrastruktur för insamling och behandling av avfall är en av de grund-
läggande tekniska infrastrukturerna i ett samhälle för att undvika olägenhet för männi-
skors hälsa och miljön. Avfall har också stor potential att bli nya resurser i form av pro-
dukter och material som vi behöver, samt energi för fordonsbränsle, el och fjärrvärme  
i en värld som i ett 2050-perspektiv, med tio miljarder människor på jorden, behöver 
ha en ytterst effektiv resursanvändning. Därför har utformningen av avfallshanteringen 
stor betydelse för hur hållbart ett framtida samhälle är.  

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, upphörde for-
mellt att gälla som regionplan i augusti 2016. Stockholms läns landsting arbetar med 
att ta fram en ny regionplan som ska ersätta RUFS 2010. 

Ett samrådsförslag till ny regionplan, Samrådsförslag RUFS 2050 inklusive bilagor, har 
varit ute på samråd under perioden 8 april till 30 september 2016. Samrådsförslaget 
bygger på RUFS 2010 men har en ny målstruktur med bland annat tidsatta, konkreta 
delmål och prioriterade åtgärder på kort sikt, samt två principiella strukturbilder som 
underlag för en diskussion om regionens rumsliga utveckling. 

Ett utställningsförslag arbetas nu fram utifrån de synpunkter som har kommit in under 
samrådet och en utställning planeras till sommaren 2017. Ambitionen är att landstings-
fullmäktige antar den slutliga RUFS 2050 under försommaren 2018. 

Syftet med den här underlagsrapporten är att kunna bedöma om de områden som  
pekas ut för avfallshantering i RUFS 2010 och har en tidshorisont till 2030 räcker och 
är rätt lokaliserade. Syftet är också att bedöma om systemen och anläggningarna är 
funktionella, resurseffektiva och hållbara i ett ännu längre perspektiv, till 2050, med 
utgångspunkt i en förväntad befolkningsökning. Behöver nya strategiska frågor och 
förhållningssätt lyftas? Behöver det tas fram nya former för samverkan?  

Underlagsrapporten utgör ett av underlagen till arbetet med utställningsförslaget för 
RUFS 2050. Den ska användas för att göra bedömningar och vägval för den rumsliga 
strukturen, plankartan och förhållningssätt, tematiska beskrivningar och prioriterade 
åtgärder, delmål, sektorkartor med mera. 

Uppdraget omfattar allt hushållsavfall.  
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Metod 
Rapporten redovisar nuläget och de långsiktiga mål och inriktningar som finns nation-
ellt och internationellt. Avfallsdata kommer i stor utsträckning från branschorganisat-
ionen Avfall Sveriges statistikdatabas Avfall Web. En expertgrupp med avfalls- och pla-
neringskompetens har sedan bedömt rimligheten i de framtida mängder som redovisas. 
Expertgruppen har också diskuterat trender och planeringsförutsättningar. Utifrån 
detta redovisar rapporten slutsatser och bedömer vilken regional planering för avfall 
som behövs i ett 2030- och ett 2050-perspektiv.  

Avgränsning av uppdraget 
Hushållsavfall är en del av det avfall som uppstår i regionen. Verksamhetsavfall (till 
exempel avfall från industrier, bygg- och rivningsavfall, askor från energisektorn, slam 
från reningsverk, avfall från hälso- och sjukvården och avfall från andra mindre verk-
samheter) utgör en substantiell del av det avfall som uppstår i regionen. Vid bedöm-
ningen av vilken behandlingskapacitet som behöver finnas i regionen har detta avfall 
stor betydelse. När det till exempel gäller behovet av deponier så är det nära noll för 
hushållsavfall, men inte för avfallet totalt sett. Även behovet av kapacitet för energi-
återvinning av brännbart avfall och omlastningsanläggningar påverkas mycket av  
övriga avfallsslag. Detta behandlas inte i rapporten. 
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Avfallshantering i den regionala planeringen  

Avgränsning av sakfrågan och grundläggande  
om hushållsavfall 
Den här underlagsrapporten är avgränsad till att i huvudsak hantera hushållsavfall  
och till de aspekter av avfallshantering som påverkar planeringen på en regional och 
övergripande kommunal nivå. När det gäller förhållningssätten och utgångspunkterna  
nedan har dock verksamhetsavfall i vissa fall beaktats. Planeringsförutsättningar för 
stadsdels- eller kvartersnivå berörs inte.  

Hushållsavfall består av 
•   insamlat kärl- och säckavfall samt matavfall från hushåll och därmed jämförligt av-

fall från verksamheter 
•   grovavfall från hushåll, inklusive trädgårdsavfall 
•   latrin 
•   slam från enskilda avloppsanläggningar 
•   fett- och matolja från hushåll och restauranger2 
•   förpackningar och returpapper som samlas in via återvinningsstationer eller fastig-

hetsnära insamling 
•   farligt avfall från hushållen, inklusive elavfall och batterier.  

Kommunen ansvarar för insamling, borttransport och behandling av det hushållsavfall 
som uppkommer inom kommunen. Förpackningar, returpapper, batterier, elavfall och 
läkemedel omfattas av producentansvaret och är undantagna från den kommunala 
renhållningsskyldigheten, såvitt avfallet inte ingår i kommunens insamlingssystem. 

Varför är avfallsfrågan viktig? 
Infrastrukturen för insamling och behandling av avfall är en av de grundläggande tek-
niska infrastrukturerna i samhället. Avfall har också stor potential att bli nya resurser i 
form av produkter och material som vi behöver, samt energi för både fordonsbränsle,  
el och fjärrvärme i en värld som i ett 2050-perspektiv, med tio miljarder människor på 
jorden, behöver ha en ytterst effektiv resursanvändning. Därför har utformningen av 
avfallshanteringen stor betydelse för hur hållbart ett framtida samhälle är.  

Den grundläggande principen för allt arbete med avfall är avfallshierarkin, eller avfalls-
trappan, som säger att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand återanvändas,  
i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand energiåtervinnas och i sista hand depo-
neras.  

Avfallshanteringen påverkar flera av de utmaningar för Stockholmsregionen som redo-
visas i kapitel 4 i samrådsförslaget för RUFS 2050. Den framtida avfallshanteringen är 

                                                        

2 Enligt Avfall Sveriges Guide nr 4. 
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en viktig pusselbit för att möjliggöra befolkningstillväxt (utmaning 1). För att kunna 
hantera den ökade mängd avfall som befolkningstillväxten medför behöver det finnas 
en avfallsinfrastruktur. Avfallet påverkar transportinfrastrukturen i en region i och med 
att det består av fysiska resurser som transporteras runt. Särskilt i tättbefolkade delar 
är transporterna av avfall en viktig aspekt att beakta när lösningar för insamlingen av 
avfallet väljs (utmaning 5). 

Idag kan hushållsavfallet i sin helhet ses som en resurs. Delar av hushållsavfallet åter-
brukas, medan andra delar materialåtervinns. En del av matavfallet rötas och rötresten 
återförs till jordbruket, medan resterande del av hushållsavfallet utgör bränsle för 
fjärrvärme- och elproduktion. Ytterst lite hushållsavfall, 0,8 procent på nationell nivå, 
deponeras3. Generellt kan man säga att ju högre upp i trappan avfallet hanteras, desto 
mer resurs- och klimateffektivt är det. Att öka andelen avfall som återanvänds eller går 
till materialåtervinning minskar till exempel klimatpåverkan, i jämförelse med att an-
vända jungfruligt material (utmaning 4). 

På det sätt avfallshanteringen är utformad idag, där medborgarna ofta själva lämnar 
sitt grovavfall och farliga avfall på återvinningscentraler, är just återvinningscentraler 
en av de platser där kommunen har möjlighet att fysiskt möta sina medborgare. Det har 
blivit vanligare att använda återvinningscentralen som informationsplats och en plats 
för spontana, fysiska möten. Därför har den också en potential att vara en mötesplats 
som kan ingå i arbetet för att stärka inkluderingen i samhället (utmaning 6).  

Viktiga förhållningssätt  
Tabell 1 Förslag till ny text om förhållningssätt när det gäller hushållsavfall,  
överstruken text är borttagen och röd text är ny text 

Text i RUFS 2050 samrådsversionen, sid 53 Förslag på ny text om relaterad till  
hushållsavfallsområdet 

Tekniska försörjningssystem 
Förhållningssätt som säkerställer att de tek-
niska försörjningssystemen ska ha tillräcklig 
kapacitet och bidra till en hållbar utveckling  
av Stockholmsregionen medför krav på att 
aktörerna 
•   … 
•   säkerställer att tekniska anläggningar som 

har en regional betydelse bibehålls och ut-
vecklas. Tänkbara platser för nya tekniska 
anläggningar bör säkerställas i goda, reg-
ionala lägen. 

•   … 
•   Skapar förutsättningar för en ökad in-

samling av förpackningar och återvinning 
av material för att minska regionens av-
falls-mängder, samt verkar för om-
händertagande av allt farligt avfall. 

•   Stimulerar regionens aktörer och invånare 

Tekniska försörjningssystem 
Förhållningssätt som säkerställer att de tek-
niska försörjningssystemen har tillräcklig 
kapacitet och bidrar till en hållbar utveckling 
av Stockholmsregionen medför krav på att 
aktörerna 
•   … 
•   säkerställer att tekniska anläggningar 

som har en regional betydelse bibehålls 
och utvecklas. Tänkbara platser för nya 
tekniska anläggningar bör säkerställas i 
goda, regionala lägen. 

•   … 
•   skapar förutsättningar för att klättra 

uppåt i avfallstrappan, det vill säga, 
skapar förutsättningar för en ökad in-
samling av produkter för återanvändning, 
ökad insamling av avfall för materialåter-
vinning, ökad matavfallsinsamling, samt 

                                                        

3 Svensk avfallshantering 2016, Avfall Sverige. 
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att öka insamlingen av matavfall. 
•   Verkar för att en resurseffektiv regional 

energiförsörjning upprätthålls genom sam-
verkan mellan offentliga och privata aktö-
rer. 

verkar för omhändertagande av allt far-
ligt avfall.  

•   säkerställer en tillräcklig omlastnings- 
och mellanlagringskapacitet för allt hus-
hållsavfall, samt behandlingskapacitet för 
matavfall och restavfall. 

•   verkar för att en resurseffektiv regional 
energi- och materialförsörjning upprätt-
hålls genom samverkan mellan offentliga 
och privata aktörer. 

•   säkerställer att avfallshanteringen är 
robust och flexibel för att undvika olä-
genhet för människors hälsa och miljö. 

•   säkerställer att avfallshanteringen erbju-
der god service till medborgarna för att 
skapa en vilja att sortera avfall korrekt 
och minimera transporter. 

  

Sammanfattningsvis – utgångspunkter  
och möjligheter 
Avfallshanteringen påverkar miljön och regionens tillväxtmöjligheter. Avfallet ska  
hanteras enligt den så kallade avfallstrappan.  

För att uppfylla FN:s globala mål och föreslagna mål för att förbereda för återan-
vändning och materialåtervinning inom EU, behöver målen skärpas till 360 kilo avfall 
per person och år och en materialåtervinningsgrad på 50 procent, exklusive biologiskt 
avfall.  

Ett hållbart samhälle förutsätter att mer avfall hanteras högre upp i avfallstrappan än 
idag. Att förebygga avfall och skapa bättre kretslopp (mer cirkularitet) för avfallet krä-
ver en förbättrad insamling, mer bearbetning och ökad avsättning för det insamlade 
materialet. Det är rimligt med mer regionala kretslopp när det gäller matavfall, och 
restavfall, samt produkter och material för återbruk. Materialåtervinning sker snarare 
på nationell eller internationell nivå.  

På regional nivå är det viktigt att planeringen beaktar parametrar som god service (ytor 
för insamling), robusthet och kostnadseffektivitet. 

I praktiken innebär det att det krävs regional planering för behandling av matavfall, 
energiåtervinning av restavfall, samt platser för omlastning och sortering. Det behövs 
också samordning mellan kommunerna när det gäller insamling av material för åter-
bruk, grovavfall och farligt avfall.  
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Mål 
Slutsatser om delmålet 
Delmålet på 400 kilo avfall per person och år bedöms realistiskt att uppnå, men det är 
för svagt för att uppnå FN:s hållbarhetsmål och de mål som har föreslagits inom EU. 
För tidshorisonten 2030 finns det inga nationella avfallsmål om mängder för hushålls-
avfall. 

FN:s hållbarhetsmål för 2030 anger att matsvinnet ska halveras och att övrigt avfall ska 
minska ”väsentligt”. I Sverige utgör matsvinnet i hushållsavfallet cirka hälften av 
matavfallet i hushållsavfallet. En halvering av matsvinnet innebär i så fall en minskning 
av matavfallet med 25 procent. Om en ”väsentlig” minskning av det övriga hushållsav-
fallet antas vara 25 procent är alltså den totala minskningen av avfallet som behövs för 
att uppfylla FN:s hållbarhetsmål 25 procent för allt avfall. Om detta tillämpas rakt av på 
hushållsavfallet motsvarar det en minskning till 360 kilo hushållsavfall per person 
2030. Hur utfallet blir i praktiken är mycket svårt att bedöma. I beräkningarna i den 
här underlagsrapporten används 400 kilo per person år 2030. 

Målet om en materialåtervinningsgrad på 40 procent, exklusive matavfall, bedöms helt 
realistisk och eventuellt i underkant. Det är dock för svagt i relation till de mål som fö-
reslås i EU:s lagstiftningspaket. Där anges en total materialåtervinningsgrad, inklusive 
matavfall, på 65 procent år 2030. För att uppfylla målet behöver materialåtervinnings-
graden, exklusive det biologiska materialet, ligga på 50 procent. 

I Stockholmsregionen är materialåtervinningsgraden idag 30 procent, men nationellt 
ligger den på 35 procent.4 Det bör förtydligas att delmålet avser materialåtervinnings-
grad, exklusive matavfall.  

Bakgrund mål 
För en sammanställning över relevanta mål, se bilaga 1. Ett av FN:s globala mål för 
hållbar utveckling bedöms inverka på avfallsområdet: Mål 12, Hållbar konsumtion och 
produktion. Av de nationella miljömålen är Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö 
och God bebyggd miljö väsentliga för avfallshanteringsfrågan. I samrådsversionen av 
RUFS 2050 är det främst Mål 4, En resurseffektiv och resilient region, som berör av-
fallsområdet.  

Inom EU finns det antagna förslag på mål när det gäller kommunalt avfall och  
förpackningar: 
•   En höjning av målet för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av 

kommunalt avfall till 65 procent.5  

                                                        

4 Avfall i Sverige 2016, Avfall Sverige. 
5 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm, EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall. 
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Samrådsversionen av RUFS 2050 har angett ett delmål för avfall för år 2030: 
Hushållsavfallet ska ha minskat till högst 400 kilo per person och år och minst 40 pro-
cent ska materialåtervinnas. Nuläge: 480 kilo per person och år och 30 procent materi-
alåtervinns. 

Övergripande utgångspunkter för regional planering 
Avfallshanteringen påverkar miljön och regionens tillväxtmöjligheter.  

Avfall ska hanteras enligt den så kallade avfallstrappan6. I första hand ska avfallet före-
byggas (avfallets mängd och farlighet ska minska). I arbetet med att förebygga avfall 
ingår återanvändning av produkter. I nästa steg ska materialet återvinnas, därefter ska 
energin utvinnas och i sista hand ska avfallet deponeras. Dessutom ska kretsloppet av-
giftas, vilket bland annat innebär att farligt avfall ska samlas in och hanteras korrekt. 

Figur 1 Avfallstrappan 

 
 

Ett hållbart samhälle förutsätter att vi hanterar mer avfall högre upp i avfallstrappan  
än idag. Att förebygga avfall och skapa bättre kretslopp (mer cirkularitet) för avfallet 
kräver förbättrad insamling, mer bearbetning och ökad avsättning för det insamlade 
materialet.  

Avfallshanteringen behöver också ske på ett sätt som är tryggt för människa och miljö, 
ger bra arbetsmiljö, god service, är robust och kostnadseffektivt.  

För planeringen på regional nivå är det viktigt att beakta parametrar som god service 
(ytor för insamling), robusthet och kostnadseffektivitet. 

Det finns starka samband mellan avfallshantering, energiförsörjning och avloppsre-
ningsverk. Ur ett energiförsörjningsperspektiv betraktas avfall som bränsle till kraft-
värmeverken och råvara till biogasproduktion. Kopplingen mellan rötning av matavfall 
och rötning av avloppsslam är dels teknisk, men det finns också en koppling till att röt-
resten återförs till jordbruksmark.  
                                                        

6 Miljöbalken (1998:808), 2 kap. 5 §, 15 kap. 10 §. 
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Ur ett energiperspektiv kan restavfallet (den brännbara delen av hushållsavfallet)  
betraktas som ett bränsle. Vid beslut om nya anläggningar för energiproduktion görs 
bränslevalet sent i processen, vilket bland annat beror på tillgång och pris. Planering av 
avfallsförbränning sker alltså snarare ur ett energiplaneringsperspektiv, snarare än ur 
perspektivet att det behöver finnas tillräcklig kapacitet för att behandla restavfallet.   

Vad innebär det i praktiken? 
Från en samhällsplaneringssynpunkt behöver avfallshanteringen hänga ihop från hus- 
och kvartersnivå hela vägen upp till nationell nivå, men den kuggar också i den inter-
nationella handeln med bränslen och material. Tabell 2 redovisar viktiga aspekter på 
respektive nivå för hushållsavfall. Dessutom tillkommer aspekter som är kopplade till 
ökad cirkularitet, till exempel möjligheter att dela resurser (bibliotek, bilpool), ökade 
reparationsmöjligheter, försäljning av second hand, omdesign och förberedelse för 
återanvändning.  

Figur 2 Planeringsaspekter på avfall på olika geografiska nivåer / 

 
 

System för insamling behöver erbjuda möjligheter till sortering och finnas nära med-
borgare och verksamheter. Detta hanteras i stor utsträckning på kommunal nivå, men 
för en region så tättbefolkad och integrerad som Stockholmsregionen krävs regional 
samordning även när det gäller insamlingsfrågorna. Det gäller främst material för åter-
användning, insamling av farligt avfall samt grovavfall. Det krävs också viss redundans 
både när det gäller insamling och behandling så att avfallshanteringssystemet är robust 
vid extraordinära händelser och också flexibelt så det tål förändringar i avfallssamman-
sättning med mera.  

Lokaliseringen av avfallsanläggningar är viktig eftersom avfallet i så stor utsträckning 
som möjligt bör omhändertas och hanteras så att transporter och miljöstörningar  
minimeras, samt att systemets robusthet säkerställs för att undvika olägenheter för 
människors hälsa och miljö vid extraordinära händelser. Det betyder att  
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•   det bör finnas kapacitet för behandling av merparten av regionens biologiska och 
brännbara avfall inom regionen eller i angränsande regioner 

•   det finns fördelar med att samlokalisera flera typer av avfallsbehandlingsanlägg-
ningar, inklusive avfallsförbränningsanläggningar och avloppsreningsverk, och i 
vissa fall även med insamlingsplatser och -system. 

Ur ett planperspektiv på regional nivå handlar det framför allt om att säkerställa  
följande.  

•   Tillgång till ytor för  
-   mellanlagring, sortering och viss upparbetning av avfall i olika fraktioner 
-   behandlingsanläggningar för energiåtervinning (till exempel biogasanläggningar 

och avfallsförbränningsanläggningar)  
-   deponier (En mycket liten del av hushållsavfallet, cirka 0,8 procent på nationell 

nivå, deponeras. Deponierna är alltså inte särskilt viktiga ur ett hushållsavfalls-
perspektiv. Askor från avfallsförbränning räknas inte som hushållsavfall, men 
dessa deponeras i stor utsträckning.). 

•   Samverkan mellan kommunerna om ytor och samarbetsmodeller för 
-   insamling av grovavfall och farligt avfall. 

•   Samverkan mellan kommunala och privata aktörer om ytor för 
-   insamling av material för återanvändning  
-   insamling av hushållsavfall med producentansvar  

(förpackningar, tidningar och elavfall)  
-   behandlingskapacitet för matavfall och restavfall. 

När det gäller materialåtervinningsanläggningar (bortsett från entreprenadmassor och 
mineralavfall) och destruktionsanläggningar för farligt avfall bedöms underlaget för 
regional behandling vara för litet för att vara ekonomiskt lönsamt. Behovet av material-
återvinnings- och destruktionsanläggningar för farligt avfall behöver snarare uppfyllas 
på nationell nivå. Det utesluter inte att materialåtervinningsanläggningar placeras i 
regionen, men det är inte ett prioriterat behov i jämförelse med övriga typer av anlägg-
ningar. 
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Avfallshantering 2016 (nulägesbeskrivning) 

Insamlade mängder och behandlade mängder 
Insamling av hushållsavfall beskrivs i Tabell 2, utifrån underlag från Avfall Web,  
Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för hantering av avfallsstatistik. Den totala 
hushållsavfallsmängden i Stockholm var 2015 cirka 1,3 miljoner ton, inklusive slam 
från enskilda avlopp.  

Tabell 2. Hushållsavfall i Stockholms län 20157 

Typ av hushållsavfall Mängd [ton] 

Restavfall 487 937 
Matavfall 44 251 
Grovavfall (inklusive trädgårdsavfall) 366 784 
Fett och matolja från hushåll, restauranger och storkök (det finns dock bara 
data från nio av länets kommuner) 991 

Förpackningar och returpapper som samlas in via återvinningsstationer eller 
fastighetsnära insamling 137 328 

Farligt avfall 12 363 
Elavfall (exklusive batterier) 22 001 
Batterier (bärbara och bilbatterier) 1 227 
Summa 1 073 000 

Tabell 3 Latrin och slam 2013 

Typ av hushållsavfall Mängd [ton] 
Latrin (det finns dock bara data från 15 av länets kommuner) 300 
Slam från enskilda avloppsanläggningar 270 000 
 

Enligt en rapport från Kommunförbundet Stockholms län, Scenarier för insamling och 
behandling av matavfall i Stockholms län (2007), beräknas mängden genererat mat-
avfall uppgå till cirka 230 000 ton per år. På nationell nivå är cirka 30 procent av det vi 
slänger i restavfallet matavfall som skulle kunna samlas in och behandlats som mat-
avfall.8 För Stockholmsregionen skulle det i så fall innebära att den totala mängden 
matavfall 2015 (både utsorterat och i restavfallspåsen) var cirka 190 000 ton.  

  

                                                        

7 Avfall Sveriges statistikdatabas Avfall Web. 
8 Matavfall i Sverige, Uppkomst och behandling 2014, Naturvårdsverkets rapport 8765, juni 2016. 
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Insamlingssätt  
I Stockholmsregionen har flera av kommunerna bildat gemensamma avfallsbolag. 
Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby,  
Upplands Väsby och Vallentuna kommuner äger SÖRAB som sköter insamling och  
behandling i dessa kommuner, med undantag för i Stockholm. Insamlingen i  
Stockholm sköts av Stockholm Vatten. SRV Återvinning AB ägs av Huddinge, Haninge, 
Botkyrka, Salem och Nynäshamns kommuner. Södertälje och Nykvarn äger tillsam-
mans Telge Återvinning och Sigtuna äger Sigtuna vatten och renhållning. 

Kommunerna ansvarar för ett relativt avancerat system för insamling och behandling. 
Säck- och kärlavfallet samlas in hos hushållen och de verksamheter som ger upphov till 
hushållsavfall. Säck- och kärlavfallet förs oftast direkt till behandlingsanläggningen. På 
några platser i Stockholm samlas sorterat hushållsavfall in i olikfärgade plastpåsar för 
optisk sortering. Insamlingen sköts antingen i egen regi eller genom upphandling av 
avfallsentreprenörer.  

Grovavfallet samlas vanligen in vid återvinningscentraler, ÅVC, eller via fastighetsnära 
insamling. Grovavfallet sorteras och förs sedan till materialåtervinning, förbränning 
eller deponering. Förutom permanenta ÅVC finns det också tillfälliga ÅVC för exempel-
vis trädgårdsavfall när det är säsong för det, samt mobila ÅVC (lastbilar). På återvin-
ningscentralerna samarbetar kommunerna ofta med privata aktörer och organisationer 
som samlar in produkter för återbruk. Det finns 30–40 återvinningscentraler i länet 
(37 stycken år 2010)9. I en region så tättbefolkad som Stockholms län åker invånarna 
till den återvinningscentral som är mest praktisk att åka till, beroende på läge och  
öppettider. Det gör att invånare i en kommun ofta lämnar avfall på en ÅVC i en annan 
kommun, vilket innebär att det krävs samverkan mellan kommunerna när det gäller 
insamling på återvinningscentralerna. 

Farligt avfall, inklusive elavfall och batterier, samlas in vid återvinningscentraler, miljö-
stationer eller vid särskilda insamlingsrundor.  

Producenter samlar in förpackningar och tidningar vid återvinningsstationer, ÅVS.  
I länet finns 745 återvinningsstationer. Dit räknas inte singelstationer (det vill säga 
insamlingsstationer för bara en materialfraktion, till exempel en glasigloo). Förpack-
nings- och tidningsinsamlingen, FTI, och vissa kommuner erbjuder tjänsten fastig-
hetsnära insamling av förpackningar och tidningar.  

Det finns även ett producentansvar för elvafall. Elavfallet samlas in via återvinnings-
centraler, i butik och ibland vid leveranser av nya varor. 

Kommunerna ansvarar också för att ta hand om specialavfall som exempelvis latrin, 
slam från enskilda avloppsanläggningar, avfall från gaturenhållning, snö och sopsand. 

                                                        

9 Avfallsplan för Stockholm 2013–2016, bilaga 4. 
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Omlastning och behandling – befintliga anläggningar  
Tabell 4 redovisar anläggningar som bedöms ha en regional betydelse. Dessa redovisas 
också på karta i bilaga 3. 

Tabell 4 Avfallsanläggningar som har en regional betydelse  
(se även kartan i bilaga 3) 

Anläggning Omlastning och 
sortering  
(inte fullstän-
dig, behöver 
utredas  
ytterligare) 

Förbe-
handling 
matavfall 

Rötning 
matavfall 

Kompost 
(trädgårdsav-
fall) 

Avfalls–
förbränning 

Deponi 

Brista     X X 
Hagby X   X   
Högbytorp  X     X 
Högdalen     X  
Igelsta–
verket 

    X (retur-
bränslen, 
inte hus-
hållsavfall) 

 

Kovik      X 
Löt      X 
Salmunge          X 
Sofielund Optisk sortering X X     X 
Tveta Optisk sortering X  X    X 
Henriks-
dals  
renings-
verk 

  X      

Himmer-
fjärds–
verket 

  X      

Käppala  
renings-
verk 

  X      
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Planerade anläggningar 
Det pågår diskussioner om ett flertal anläggningar i regionen. Följande tabell redovisar 
några av dessa. De redovisas också på kartan i bilaga 3. Listan är sannolikt inte full-
ständig. 

Tabell 5 Avfallsanläggningar som planeras i länet (se även kartan i bilaga 3) 

Namn på anläggningen Typ av anläggning Lokalisering 

Hagby Avfallsförbränning Täby 
Högbytorps avfallsanläggning Rötning av matavfall Upplands-Bro 

Högbytorps avfallsanläggning Avfallsförbränning Upplands-Bro 
Högdalen Optisk sortering Stockholm 

Högdalen Förbehandling av matavfall Stockholm 
Högdalen Biokol Stockholm 
Sofielund-Scandinavian Biogas  
Södertörn Avfallsförbränning Huddinge 

 

Farligt avfall 
Ett flertal anläggningar i regionen har tillstånd att mellanlagra farligt avfall. Farligt 
avfall förs till upparbetning och sedan till destruktion eller återvinning. Oftast sker 
detta utanför Stockholmsregionen. Spillolja och kylskåp hanteras dock till viss del vid 
anläggningar inom regionen. Det finns deponier med tillstånd för deponering av farligt 
avfall, i huvudsak förorenad jord (se avsnittet om övriga avfallsanläggningar).  

Materialåtervinning 
Förpackningar och tidningar förs till eftersortering och kvalitetssäkring innan det 
transporteras till återvinningsanläggningar (smältverk för metall, pappers- eller kar-
tongbruk, plastindustrin eller glasbruk) som vanligen är placerade utanför Stockholms-
regionen.  

Biologisk behandling (rötning och kompostering) 
Biologisk behandling kan delas upp i förbehandling av matavfall (slurrytillverkning), 
rötning av matavfall och uppgradering till fordonsgas, samt kompostering (numera 
endast trädgårdsavfall).  

Vid Sofielund i Huddinge finns en anläggning för förbehandling och rötning av matav-
fall. Vid Tveta i Södertälje finns en anläggning för optisk sortering av hushållsavfall och 
förbehandling av matavfall.  

Vid Henriksdals och Brommas reningsverk i Stockholm och vid Himmerfjärdsverket i 
Botkyrka finns anläggningar för rötning av avloppsslam som också kan ta emot förbe-
handlat matavfall för rötning. I de angränsande regionerna, Västerås och Uppsala, 
finns det också anläggningar för rötning av matavfall.  
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Förbränningsanläggningar 
Högdalenverket och Bristaverket är de enda anläggningarna för förbränning av hus-
hållsavfall i länet. Högdalenverket har en kapacitet på 700 000 ton avfall, verksamhets-
avfall och hushållsavfall, per år. Bristaverket har en kapacitet på 240 000 ton per år.  

Igelstaverket i Södertälje som drivs av Telge Energi tar emot en stor del av regionens så 
kallade returbränslen, det vill säga olika typer av utsorterade bränslefraktioner som 
baseras på avfall. Anläggningen klassas inte som avfallsförbränningsanläggning. Hit 
importeras även returbränslen. Kraftvärmeverket i Nynäshamn som drivs av Fortum 
tar också emot returbränslen. 

Vattenfalls avfallsförbränningsanläggning i Boländerna i Uppsala ligger utanför region-
en, men tar emot en stor del av det brännbara hushållsavfallet från Stockholms nor-
rortskommuner. 

Andra avfallsanläggningar 
Enligt länsstyrelsen hade 23 anläggningar i länet tillstånd att deponera avfall år 2015 
(se bilaga 2). Sex av deponierna producerar biogas (Energimyndigheten, 2014). 

Det finns ett stort antal anläggningar, både kommunala återvinningscentraler och före-
tag, som har tillstånd för sortering av avfall, mellanlagring av avfall eller mekanisk be-
handling av avfall. Företagens anläggningar mellanlagrar farligt avfall, annat avfall än 
farligt avfall (till exempel brännbart verksamhetsavfall och förpackningsavfall) och tar 
hand om metallskrot. 

Återvinningsbolagen som i varierande omfattning erbjuder hämtning av bland annat 
tidningar, förpackningar, brännbart och inte brännbart verksamhetsavfall, farligt avfall, 
riskavfall och massor har egna mellanlager för avfallet på olika platser i länet. Stora 
företag har flera platser, medan de mindre endast har en. 

Transporter och flöden 
Var hushållsavfallet behandlas styrs i stor utsträckning av upphandling genom lagen 
om offentlig upphandling. Om kommunerna äger egna behandlingsanläggningar kan 
avfallet behandlas där utan upphandling, men i annat fall ska behandlingen handlas 
upp. Det innebär att hur flödena över länsgränserna ser ut varierar över tid. Anlägg-
ningar som är aktuella är till exempel rötningsanläggningar och avfallsförbränningsan-
läggningar i Uppsala, Västerås, Norrköping och Linköping.  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, samt El-Kretsen samordnar sedan 1994 
(förpackningar) och 2001 (elavfall) producenternas insamling av tidningar och för-
packningar, samt elavfall (inklusive småbatterier). De sluter avtal med behandlingsan-
läggningar, insamlare och transportörer. Endast i något enstaka fall ligger behand-
lingsanläggningarna i länet. De olika återvinningsföretagen samlar in och mellanlagrar 
tidningar och förpackningar på sina egna anläggningar på olika platser i länet. De 
största bolagen har fler platser att mellanlagra på och bör därför kunna effektivisera 
sina transporter i större utsträckning. 
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El-Kretsen upphandlar transportörer som hämtar avfallet på kommunernas återvin-
ningscentraler där en stor del av avfallet samlas in. 

Transporter av hushållsavfall sker på många olika sätt: sopsug (inom stadsdelar), sop-
bil, tankbilar (slurry, slam, fett), lastbil, båt (skärgårdshämtning), tåg (till exempel ut-
sorterat avfall för materialåtervinning). Avfallstransporter kan vara farligt gods (till 
exempel transport av farligt avfall och transport av biogas).  

Hushållsavfall transporteras i stor utsträckning över länsgränserna: 
•   Import av hushållsavfall för förbränning – oklart hur stor andel detta är i dagsläget. 
•   Matavfall transporteras till Uppsala från norrortskommunerna. 
•   Brännbart avfall transporteras till Uppsala från norrortskommunerna. 
•   Brännbart avfall transporteras eventuellt från de södra länsdelarna till Norrköping.  
•   Farligt avfall transporteras för upparbetning och behandling till bland annat Eko-

kems anläggning i Kumla. 
•   Avfall för materialåtervinning transporteras till respektive behandlingsanläggning. 

Organisationer och samverkansforum 
När det gäller teknisk infrastruktur så är avfallsområdet ett av de områden som är mest 
integrerat mellan kommunala och privata aktörer. Insamlingsansvaret kan vara både 
kommunalt (en stor del av hushållsavfallet) och ligga på producenterna (förpackningar, 
tidningar och elavfall). Insamlingen kan utföras av en kommunal aktör (förvaltning 
eller bolag) eller av en privat aktör som är upphandlad av en kommunal aktör. Behand-
lingsanläggningar kan ägas av både privata och kommunala aktörer. Ansvaret för att 
planera avfallshanteringen ligger på både kommunal nivå (renhållningsordning samt 
översikts- och detaljplanering) och på regional nivå (länsstyrelsen har ansvaret för att 
samordna översiktsplanerna). 

Olika aktörer: 
•   Kommunala aktörer 

-   Teknisk förvaltning på kommunen 
-   Kommunala bolag 

•   Privata aktörer 
-   Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI 
-   El-Kretsen 
-   Apoteken (insamling av läkemedel) 
-   Andra privata bolag som jobbar med avfall (insamling, sortering, behandling) 

•   Länsstyrelsen 
•   Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

Samverkansforum:  
•   Kommunförbundet Stockholms län drev tidigare samverkansforumet STAR, men 

det har varit inaktivt de senaste åren 
•   SÖRAB har rollen som samordnare mellan sina medlemskommuner 
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Trender  

Sammanfattande bedömning  
Utsorteringen av matavfall förutsätts öka och biogasproduktion till fordonsbränsle  
via rötning, samt återföring av rötresten till jordbruksmark, förutsätts öka enligt de 
nationella målen. Målet till 2018 är att minst 50 procent av matavfallet ska behandlas 
biologiskt så att växtnäringen tas tillvara och att minst 40 procent av matavfallet be-
handlas så att även energi tas till vara.10 En regional biogasproduktion kräver både an-
läggningar för att förbehandla matavfallet och för att producera biogas. I ett längre 
tidsperspektiv (2050) är det inte säkert att biogas är gångbart som fordonsbränsle.  
Det är dock sannolikt att det även framöver krävs en behandlingsform av matavfall som 
leder till att näringsämnena återförs till jordbruket på något sätt, samtidigt som energi-
innehållet tas till vara.  

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.   

Avfall handlas allt mer på en internationell marknad, både som bränsle och som 
materialresurs. Import av avfall från EU för energiåtervinning och transport av avfall 
för materialåtervinning ut ur regionen till en nationell och internationell marknad lär 
sannolikt öka. 

Trender som är synliga idag 
Idag är cirkulär ekonomi det stora modeordet när det gäller avfalls- och resursfrågor. 
Det finns stora förhoppningar om att vi ska lyckas minska konsumtionen och därmed 
generera mindre avfall. Detta har vi dock inte lyckats med hittills. Avfallsmängderna 
har ökat med den ekonomiska tillväxten. Kan vi i större utsträckning låna, hyra och 
dela resurser i framtiden, istället för att köpa som idag? Kan inköp av återanvända pro-
dukter öka? Återanvändning av större produkter, till exempel möbler, fortsätter sanno-
likt att vara lokal och regional, medan återanvändning av kläder redan idag är en global 
fråga.  

Börjar producenterna återta sina produkter och uppgradera dem (på nationell eller 
internationell nivå)? Detta sker redan idag inom IT-sektorn. De politiska diskussioner 
som förs idag pekar också på en större reparations- och återbrukssektor framöver. 

Ökad materialåtervinning och biologisk återvinning är en tydlig trend i Sverige.  

I Stockholmsregionen ökar insamlingen av matavfall och mängden matavfall som rötas 
till biogas. Rötningsanläggningar planeras på flera håll i länet (se avsnittet om   
                                                        

10 www.miljomal.se 
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Planerade anläggningar). Det finns avsättning för biogas i dagsläget. I ett 2050-
perspektiv är det inte säkert att biogas är gångbart som fordonsbränsle. Det är dock 
sannolikt att det framöver krävs en behandlingsform av matavfall som leder till att nä-
ringsämnen återförs till jordbruket på något sätt, samtidigt som energiinnehållet tas till 
vara.  

Rötningen av matavfall är starkt kopplad till återföring av näringsämnen till jord-
bruket. I dagsläget återförs alla rötrester från matavfallet till jordbruket, medan röt-
rester och slam från reningsverken inte alls återförs i samma utsträckning på grund av 
innehållet av oönskade ämnen. Om det går att få ordning på återföringen av slam från 
reningsverken till jordbruket ökar eventuellt användningen av matavfallskvarnar och 
rötningen av matavfall vid reningsverken kan i så fall öka. Detta medför dock möjligen 
ökade risker ur ett klimatanpassningsperspektiv.  

När det gäller hushållsavfallet återvinns främst förpacknings- och tidningsfraktion-
erna, visst farligt avfall samt elavfall. Det pågår en del initiativ med insamling av åter-
vinningsbar plast som inte är förpackningar (till exempel pulkor). Textil tillhör de 
materialslag där det arbetas mycket med teknikutveckling för att öka materialåter-
vinningen. Textil som samlas in på återvinningscentralerna kan idag materialåtervinns 
via ”downcycling” (det vill säga att den återvunna produkten blir sämre än originalet) 
till isolering.  

Avfall för materialåtervinning och avfall som bränsle upphandlas sannolikt i ännu 
större utsträckning på en internationell marknad i framtiden. Materialflödena kommer 
att kugga i de internationella flödena av jungfruligt material.  

Det är svårt att förutspå vem som har ansvaret för att samla in olika typer av avfall i 
framtiden. Frågan har diskuterats i avfallsbranschen sedan producentansvaret infördes 
1994.  

Det är också svårt att bedöma vilka material avfallet består av i framtiden. Man har 
länge pratat om att minska mängderna glas och metall, till förmån för papp och plast. 
Minskade mängder av tidningar och en ökad insamling av elavfall är en tydlig trend 
som är kopplad till att vi blir mer och mer digitala. En utveckling av olika typer av ned-
brytningsbara plaster har pågått en tid, men de ställer ofta till problem i avfallshante-
ringsskedet eftersom de inte kan materialåtervinnas på samma sätt som traditionella 
plaster. Däremot är produktionen av biobaserade traditionella plaster en möjlig ut-
veckling. Vad som händer med nanomaterial och hur de påverkar avfallshanteringsfrå-
gorna är också svårt att sia om i dagsläget. 

En klimatanpassning ställer större krav på avfallshanteringen. Högre temperaturer på 
sommaren gör att det avfall som behöver lagras inte håller lika länge. Det krävs annan 
beredskap för att hantera avfallet vid olika typer av stopp eller strejker.  

I mer tättbebyggda delar av länet är det sannolikt att påverkan på transportsystemet 
påverkar valet av lösningar för avfallshanteringen. Man kan tänka sig ökade transporter 
via båt, spår eller avloppsledningar (matavfallskvarnar). 
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Synergier med andra tekniska 
försörjningssystem 

Det finns starka samband mellan avfallshantering, energiförsörjning och avloppsre-
ningsverk. Ur ett energiförsörjningsperspektiv betraktas avfall som ett bränsle till 
kraftvärmeverken och som råvara till biogasproduktion.   

Kopplingen mellan rötning av matavfall och rötning av avloppsslam är dels av teknisk 
karaktär, men den är också kopplad till en återföring av rötrester till jordbruksmarken. 
I dagsläget går alla rötrester från rötningen av matavfallet tillbaka till jordbruket, me-
dan slam från reningsverken i liten utsträckning gör det på grund av oönskade ämnen i 
slammet. Om det går att få ordning på återföringen av slam till jordbruket kan det leda 
till en ökad sambehandling av matavfall och slam.  

Om biogas får mindre betydelse som fordonsbränsle i ett längre perspektiv, används 
den eventuella biogasproduktionen sannolikt för fjärrvärme- och elproduktion. Då kan 
det finnas skäl att samlokalisera biogas- och fjärrvärmeproduktionen.  

Det finns också en stark synergi mellan biogasproduktion och lokaltrafik i dagsläget 
eftersom bussar ofta körs på biogas. Biogasen är ett av de bästa exemplen på lokalt 
kretslopp som finns i dagsläget. 

Ur ett energiperspektiv kan restavfallet (den brännbara delen av hushållsavfallet) be-
traktas som ett bränsle. Vid beslut om nya anläggningar för energiproduktion görs 
bränslevalet sent i processen, vilket bland annat beror på tillgång och pris. Planeringen 
av avfallsförbränning sker alltså snarare ur ett energiplaneringsperspektiv, snarare än 
ur perspektivet att det behöver finnas tillräcklig kapacitet för att behandla restavfallet.   

Utbyggnaden av informations- och kommunikationsteknik, IKT, i samhället skapar 
generellt förutsättningar för att optimera avfallshanteringen. Behovsstyrd tömning uti-
från nivågivare i kärl, ruttoptimering i realtid som baseras på trafiksituationen och 
rapportering av problem och hinder för avfallshanteringen är några saker som kan göra 
avfallsinsamlingen mer resurseffektiv i framtiden. Logistikoptimering i form av att 
kombinera varutransporter och avfallstransporter är också ett område som diskuteras 
och som möjliggörs av IKT. 
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Avfallshantering i ett 2030–2050-perspektiv 

Fraktioner och mängder 
I beräkningarna av avfallsmängderna används delmålet 400 kilo avfall per person 
2030, en materialåtervinningsgrad (exklusive matavfall) på 40 procent samt befolk-
ningsmängder 2030 och 2050, enligt befolknings- och sysselsättningsframskrivningar 
(2016-10-14). Beräkningarna inkluderar inte slam från enskilda avlopp och latrin.  

Figur 3 Beräknade hushållsavfallsmängder 2030 och 2050 enligt tre olika befolk-
ningsökningsscenarier: låg (2,6 miljoner 2030), bas och hög (2,9 miljoner 2030), 
under antagandet att avfallsmängden är 400 kilo per person både 2030 och 2050 

Längst till vänster finns en jämförelse med en avfallsmängd på 360 kilo per person, 
respektive 480 kilo per person för scenario bas 

 
 

Det framgår att om hushållsavfallsmängderna fram till 2030 minskar från dagens 480 
kilo per person och år till 400 kilo per person och år, så minskar den totala hushållsav-
fallsmängden i Stockholms län för scenario låg. För scenario bas och hög ökar avfalls-
mängderna totalt sett med sex respektive nio procent. Om regionen ligger kvar på en 
hushållsavfallsmängd på 480 kilo per person och år ökar avfallsmängderna för scenario 
bas med nästan 30 procent till år 2030.  
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Figur 4 Fördelning av hushållsavfall 2030 baserat på delmålet om att 40 procent av 
materialet i hushållsavfallet (exklusive matavfallet) återvinns 

 
 

Vid bedömningen av hur avfallet fördelas på olika fraktioner, har vi utgått från målet 
om en materialåtervinningsgrad (exklusive matavfallet) på 40 procent. Vi har också 
tittat på två kommuner som har haft utsortering av matavfall under lång tid (Borlänge 
och Luleå). I båda dessa kommuner utgör det utsorterade matavfallet cirka tio procent 
av hushållsavfallet. Under förutsättning att Stockholm kommer upp i motsvarande in-
samlingsnivå för matavfallet, samtidigt som insamlingen av annat biologiskt avfall (till 
exempel trädgårdsavfall) för materialåtervinning (kompostering) ligger kvar på samma 
nivå som idag (cirka sex procent) utgör i så fall avfallet till biologisk återvinning 16 pro-
cent av hushållsavfallet. Resten av hushållsavfallet går till energiåtervinning. Det är inte 
osannolikt att materialåtervinningsgraden är ännu högre 2030, men i så fall sker det på 
bekostnad av att hushållsavfallet går till energiåtervinning.  

Denna fördelning leder till följande kapacitetsbehov för scenario bas och scenario hög 
år 2030 och 2050, i jämförelse med dagens behov: 
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Figur 5 Framtida kapacitetsbehov för scenario bas, 400 kilo hushållsavfall per  
person, en material-återvinningsgrad exklusive matavfallet på 40 procent,  
samt att matavfallet utgör 10 procent av hushållsavfallet både 2030 och 2050 

 
 

Figur 6 Framtida kapacitetsbehov scenario hög, 400 kilo hushållsavfall per person, 
en material-återvinningsgrad exklusive matavfall på 40 procent, samt att mat-
avfallet utgör 10 procent av hushållsavfallet både 2030 och 2050 

 
 

Avfall för materialåtervinning ökar med drygt 40 procent (42 respektive 45 procent) för 
de båda scenarierna till 2030. Behovet av biologisk återvinning ökar med 70 procent 
för scenario bas och med 74 procent för scenario hög för 2030. Biologisk återvinning 
består av både kompostering av trädgårdsavfall och rötning av matavfall. År 2015 utgör 
dessa två delar ungefär hälften var. För 2030 och 2050 utgör trädgårdsavfallsbehand-
ling cirka en tredjedel av stapeln. Bedömningen är alltså att behovet av matavfalls-
behandling fördubblas till 2030, medan behovet av avfallsförbränning minskar med 
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dryga 20 procent till 2030 (om man tittar på det samlade avfallet som uppstår i region-
en och inte bara på hushållsavfallet är det dock inte sannolikt att behovet minskar).  

Alla framtidsbedömningar är osäkra och scenarierna för 2050 är ännu mer osäkra än 
för 2030. 

Framtida behov av anläggningar och kapacitet  
Den grundläggande ansatsen är att även i ett längre perspektiv hanteras matavfall till 
biogas, brännbart avfall till fjärrvärme och el, samt material för återbruk i huvudsak 
inom regionen eller i en närliggande region, medan avfall för materialåtervinning han-
teras på nationell eller internationell nivå. 

Om materialåtervinningsgraden ökar gör sannolikt behovet av omlastningsanlägg-
ningar detsamma. Behovet av kapacitet för behandling av matavfall bedöms öka med 
drygt 70 procent till 2030. Däremot minskar sannolikt behovet av avfallsförbränning 
för regionens hushållsavfall. Det är dock inte fallet för det samlade brännbara avfallet. 
Förslaget om max tio procent deponering som diskuteras inom EU11 leder sannolikt till 
ökad import av brännbart avfall, samt till att de kommunala aktörernas kostnader för 
att bli av med det brännbara avfallet bestäms av marknaden för avfallsbränsle eftersom 
behandlingen i stort handlas upp via lagen om offentlig upphandling.  

En skillnad mot idag är troligen att mängden avfall som återanvänds och återvinns 
ökar. För de produkter som ska återanvändas i regionen är det från transportsynpunkt 
önskvärt att omhändertagandet – förberedelserna för återanvändning – sker inom reg-
ionen.  

Det är rimligt att många av anläggningarna för avfallshantering samlokaliseras för att 
minimera transporter och möjliggöra sortering och resurshantering så högt upp i av-
fallstrappan som möjligt. Det pågår marknadsdrivna diskussioner om att skapa anlägg-
ningar eller områden i Högdalen, Brista och Högbytorp för att arbeta aktivt med detta. 
Även Sofielund och Tveta har samma karaktär. Hagby och Igelstaverket är också plat-
ser med sådan potential. Sannolikt är det vettigt att värna ytor i anslutning till dessa 
anläggningar för en utökad avfallshantering.  

Omlastning behöver finnas på fler platser. Utredningarna bör baseras på mer detalje-
rade scenarier över var invånarantalet kan förväntas öka, i kombination med analyser 
av transportinfrastrukturen. Det behövs antagligen en bättre bild över de omlastnings-
platser som används av privata aktörer och för annat avfall än hushållsavfall. 

Vid framtida lokaliseringar bör hänsyn tas till en möjlig förändring av transportmönst-
ren. Övergången till mer transporter med båt och järnväg kräver samlokalisering mel-
lan omlastningsplatser, järnvägsstationer och hamnar. 

                                                        

11 Förslag om tillägg till Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall. 
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Många av dagens anläggningar drivs av privata aktörer som har ett begränsat infly-
tande i den kommunala planeringsprocessen. Det är viktigt att ta hänsyn till lokali-
sering även av dessa anläggningar för att skapa goda förutsättningar för ett resurseffek-
tivt omhändertagande av avfallet, samt för att undvika onödiga transporter. 

Återvinningscentraler och återbrukscenter 
För att ge bra förutsättningar för ett ökat återbruk och materialåtervinning av hushål-
lens avfall är det sannolikt att antalet mindre mottagningsstationer som är integrerade i 
stadsbebyggelsen ökar. Det är en trend som är synlig idag. Dessa små anläggningar 
planeras i första hand på kommunnivå. 

Även i framtiden behövs de stora anläggningarna, som traditionella återvinnings-
centraler, där ett större antal fraktioner kan lämnas. Det finns idag en underkapacitet i 
flera kommuner vilket gör att nya lokaliseringar behöver planeras. En del av dagens 
återvinningscentraler kan behöva flyttas i takt med att omgivande mark tas i anspråk 
för exempelvis bostadsbebyggelse.  

Vid en lokalisering är det bland annat viktigt att ta hänsyn till transporter till och från 
anläggningen, tillgänglighet för besökare, störningar i form av buller, samt dagvatten-
lösningar. 

Lokaliseringen av återvinningscentraler är en fråga som kräver samverkan över 
kommungränserna, i synnerhet i de mer tätbefolkade delarna av länet. För att erbjuda 
den bästa servicen för invånarna och minimera transporterna till anläggningarna be-
hövs också en samverkan kring möjligheten att lämna avfall över kommungränserna. 

Omlastningsanläggningar och mellanlager 
Om insamlingssystemen förändras med en större andel små fordon ökar behovet av 
omlastnings- och samlastningsstationer för att hålla nere mängden transporter.  
Lokalisering av den typen av mindre omlastningsstationer är en kommunal fråga. 

Ökade temperaturer och mer nederbörd kan medföra ökade krav vid lagring av avfall.  

Övriga aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid en lokalisering är bland annat 
transporter till och från anläggningen, störningar i form av buller samt dagvattenlös-
ningar. 

Sorteringsanläggningar 
Dessa anläggningar kan vara av vitt skilda slag, både när det gäller utformning och yt-
behov. Det kan vara både anläggningar där en del av verksamheten bedrivs utomhus, 
till exempel sortering av metaller eller grovavfall, eller helt inbyggda anläggningar som 
vid optisk sortering av hushållsavfall. Vissa typer av anläggningar som är ovanliga i 
Sverige idag kan bli mer vanliga, till exempel så kallade MRF-anläggningar där blandat 
avfall separeras i olika fraktioner. Förändringar när det gäller vilka material som an-
vänds kan också ställa krav på nya typer av sorterings- eller återvinningsanläggningar i 
framtiden. 



 
 

32 TEKNISKA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR AVFALLSHANTERING 

Andra aspekter att ta hänsyn till vid en lokalisering är bland annat transporter till och 
från anläggningen, störningar i form av buller och dagvattenlösningar. 

Anläggningar för matavfall  
För att kunna behandla den ökade mängd matavfall som målet innebär behöver kapa-
citeten för förbehandling och rötning av matavfallet fördubblas fram till 2030 i jämfö-
relse med idag. Eftersom det idag är ett underskott på biogas i regionen så är det rim-
ligt att sträva efter att omhänderta matavfallet på plats. 

Förbehandlingsanläggningar 
För att matavfallet ska kunna rötas behöver det först finfördelas och spädas ut till en 
slurry. Vid processen ökar volymen, vilket innebär att det från transportsynpunkt är en 
fördel att ha förbehandlingen nära rötningsanläggningen. Både kommuner och privata 
aktörer kan vara huvudman för anläggningarna. 

Rötningsanläggningar 
Även kapaciteten i angränsande regioner bör vägas in i bedömningen. Vid placeringen 
av rötningsanläggningar behöver hänsyn tas både till transporterna av avfallet till an-
läggningen, hur den producerade biogasen ska användas och vidaretransporteras (bil-
transport, pipeline, tankstation på plats, fjärrvärmenätet), samt vart rötresten ska 
transporteras. 

Om biogasen ska användas som fordonsgas behövs det även en uppgraderingsanlägg-
ning. Dessa brukar finnas i anslutning till rötningsanläggningen. 

Avfallsförbränningsanläggningar 
De anläggningar som finns idag och de som planeras i regionen tar emot en mix av 
hushållsavfall och annat avfall. Det är därför svårt att uppskatta om kapaciteten är till-
räcklig för regionens brännbara avfall. Även kapaciteten i angränsande regioner bör 
vägas in i bedömningen. Vid en lokalisering behöver hänsyn tas till anslutningar till 
fjärrvärmenät och elnät, samt till transportvägar och skyddsavståndet till omgivande 
bebyggelse. 

Deponier 
Det är inte sannolikt att några nya deponier behöver anläggas. 

Flöden över länsgränserna  
Sannolikt ligger huvudflödet kvar ungefär som idag (se avsnittet Transporter och flö-
den). 
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Samverkan  
Behov av samverkan 
I takt med att behovet av anläggningar ökar, blir samtidigt möjligheterna att hitta 
lämpliga lokaliseringar mindre beroende på förtätningar. Redan idag finns det önske-
mål om mer regional samverkan och samordning från flera kommuner och framöver 
blir det behovet inte mindre. Vissa frågor kan hanteras av de största kommunala bola-
gen, men det finns även behov av en samordnande part för de kommuner som inte in-
går i dessa bolag. En aktör som har ett utpekat ansvar för den regionala samordningen i 
hela länet har också större möjligheter att samverka med angränsande regioner. En 
sådan aktör kan också erbjuda kommunerna ett forum för gemensam planering och 
strategier. Tidigare har STAR – Stockholmsregionens avfallsråd – fungerat som ett 
forum för kommunal samverkan, under Kommunförbundet Stockholms län, KSL, men 
de har inte den rollen längre. 

Många av de strategiskt viktiga anläggningarna drivs av privata aktörer och det är där-
för viktigt att hitta plattformar för samverkan mellan kommunala och privata aktörer.  

Frågor som också behöver hanteras på en regional nivå är beredskapen för extraordi-
nära händelser och krissituationer. Det krävs samverkan mellan kommuner och andra 
aktörer för att samordna resurser vid dessa händelser. 

Intressekonflikter 
Den hårdnande konkurrensen om marken som är en följd av förtätningen, innebär att 
det blir allt svårare att hitta lämpliga lokaliseringar för anläggningar som kan medföra 
störningar för omgivningen i form av transporter, buller och utsläpp. Det kan även leda 
till intressekonflikter mellan olika typer av anläggningar och verksamheter, vilket gör 
det än mer angeläget att ha ett helikopterperspektiv där även förutsättningarna i omgi-
vande regioner vägs in i prioriteringarna. 

Synergier med andra tekniska försörjningssystem 
Bedömningen är att dagens synergier kvarstår (se avsnittet Synergier med andra tek-
niska försörjningssystem). I ett 2050-perspektiv kan avsättningen för biogas som for-
donsbränsle ha försvunnit och biogasen går därför sannolikt till annan energi-
produktion, till exempel uppvärmning av bostäder (kraftvärme). Det är sannolikt att 
inriktningen även i fortsättningen är att näringsämnen och rester av matavfallsbehand-
ling ska återföras till jordbruket. 

Om återföringen av slam från reningsverken till jordbruket fungerar bra, är insamling 
av matavfall via matavfallskvarnar en reell möjlighet som eventuellt kan öka.  

Robust avfallshantering i ett 2050-perspektiv 
För att avfallshanteringen ska vara stabil över tid och klara olika händelser bör följande 
aspekter beaktas: 
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•   redundans, backup och alternativa lösningar 
•   flexibilitet (kapacitet för alternativa behandlingssätt), system som är ”töjbara” och 

kan expanderas med en växande befolkning 
•   insamlingssidan är känslig och det är bra att kommunerna har liknande system så 

de kan täcka upp för varandra, även om mångfald ger resiliens  
•   ju mer avfall som hanteras, desto större blir sårbarheten och konsekvenserna – om 

mängderna minskar blir också riskerna på regional nivå mindre 
•   bra logistik ger stabilare avfallsinsamling. 

Prioriterade åtgärder  
•   Utöka behandlingskapaciteten för matavfall. 
•   Analysera behovet av omlastningsplatser och koppla det till de demografiska föränd-

ringarna i länet. 
•   Hushållsavfall kan inte betraktas isolerat, utan det behövs en samlad syn där även 

andra avfallsströmmar ingår, exempelvis byggavfall och verksamhetsavfall. 
•   De framtida avfallsflödena behöver analyseras i detalj och inkludera en bedömning 

av osäkerhetsfaktorer. 
•   Det behövs en detaljerad utredning av vilken kapacitet som krävs för att omhänderta 

olika flöden. 
•   En detaljerad kartläggning behöver göras av dels de planerade kapacitetsökningarna 

på befintliga anläggningar, dels de nya anläggningar som planeras. 
•   Eventuella glapp behöver kartläggas och analyseras när det gäller hur de kan mötas 

av kapaciteten i angränsande regioner. 
•   Det krävs en samverkan mellan kommuner och andra aktörer inom avfalls-

hanteringen. 
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Slutsatser 

För att kunna göra en rimlig bedömning av behoven inom avfallsområdet ur ett plane-
ringsperspektiv är det viktigt att se till helheten för allt avfall. En analys av hushållsav-
fall behöver kompletteras med verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall.  

Det är också viktigt att ha en helhetsbild över vilka planeringsförutsättningar som finns 
för att optimera avfallshanteringen, till exempel demografi och infrastruktur, och att 
först skapa ett bra kunskapsunderlag för hela avfallsfrågan. Därefter kan ytor för av-
fallshantering prioriteras. Det är även viktigt att ta hänsyn till hur avfallshanteringen i 
regionen hänger samman med närliggande regioner. Mycket avfall transporteras över 
länsgränserna. 

Det behövs modeller och olika sätt att samarbeta mellan den kommunala, regionala och 
den marknadsdrivna sfären.  

Det behövs även fler anläggningar för rötning av matavfall, mer omlastnings- och sorte-
ringsanläggningar och fler insamlingsplatser för produkter för återbruk (och avsättning 
för dem, men det är inte en planeringsfråga).  

Vi rekommenderar att behandlingskapaciteten utökas i anslutning till de befintliga 
kluster som finns: Brista, Högbytorp, Högdalen, Tveta, Sofielund samt eventuellt  
Igelstaverket och Hagby.  

Som en följd av de ökade flödena till materialåtervinning behövs det fler insamlings-
platser och platser för mellanlagring. Syftet är att optimera transporterna och hantera 
det avfall som behöver lastas om och transporteras bort från regionen. Dessa platser 
behöver planeras utifrån mer detaljerade demografiska planer (var i regionen sker den 
största utbyggnaden) och transportsystemen. Här krävs det sannolikt en samverkan 
mellan kommunala och privata aktörer.   

De största osäkerheterna är:  
1.   Är det troligt att avfallsmängderna minskar? Det har ju inte lyckats tidigare.  

Det krävs sannolikt ekonomiska styrmedel och en mängd andra åtgärder för att 
åstadkomma detta, men ur ett planeringsperspektiv på regional nivå krävs det olika 
åtgärder som anges i den här rapporten. 

2.   Avfallshanteringen styrs av en kombination av offentliga och privata aktörer. Det 
leder till att det inte går att kontrollera utvecklingen av avfallshanteringen. Behand-
lingskapaciteten styrs till exempel av marknadsförutsättningarna. Hur mycket av-
fallsförbränning det blir i regionen styrs av priset på avfall som bränsle, inte av 
mängden tillgängligt avfall i regionen. Ur ett planeringsperspektiv kan ytor avsättas 
så att det är möjligt att skapa den här kapaciteten i regionen.  
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Bilaga 1. Mål på internationell och nationell 
nivå som har betydelse för avfallsområdet 

FN:s globala mål för hållbar utveckling 
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 
•   12.1 – Att genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produkt-

ionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och 
med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.  

•   12.2 – Att senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 

•   12.3 – Att till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsu-
mentledet och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna  
efter skörd.  

•   12.4 – Att senast 2020 uppnå en miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer 
av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella 
ramverk, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 
minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. 

•   12.5 – Att till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att före-
bygga, minska, återanvända och återvinna avfall.  

EU 
De viktigaste punkterna som har betydelse för målutvärderingen i den här rapporten, 
i förslagen om ändringar av EU:s avfallslagstiftning, är följande: 
•   En höjning av målet för förberedelser för återanvändning och materialåtervinning av 

kommunalt avfall till 65 procent fram till 2030. 
•   En höjning av målen för förberedelser för återanvändning och materialåtervinning 

av förpackningsavfall, samt en förenklad uppsättning mål. 
•   En successiv minskning av deponeringen av kommunalt avfall till tio procent fram 

till 2030.   
•   Nya åtgärder för att främja förebyggande av avfall, inklusive livsmedelsavfall, och 

återanvändning.  
•   Införande av minimikrav för ett utökat producentansvar. 
•   Införande av ett system för tidig varning för att övervaka hur materialåtervinnings-

målen uppfylls. 

Nationella miljömål 
God bebyggd miljö 
•   Etappmål: Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Insatser ska vidtas så att 

senast år 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara och 
minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energin tas tillvara. 

•   Preciseringar: 
-   Infrastruktur för avfallshantering har integrerats i stadsplaneringen och i övrig 

fysisk planering, samt att infrastrukturens lokalisering och utformning har an-
passats till människors behov för att minska resurs- och energianvändningen 
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samt klimatpåverkan. Samtidigt tas även hänsyn till natur- och kulturmiljö,  
estetik, hälsa och säkerhet. 

-   Hållbar avfallshantering innebär att avfallshanteringen är effektiv för samhället, 
enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs. Samtidigt tas  
resurserna i det avfall som uppstår till vara i så hög grad som möjligt och avfallets 
påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

Giftfri miljö 
Riksdagens definition av miljömålet Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som 
har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras 
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

Det finns ett antal preciseringar när det gäller giftfri miljö.  

Ur ett avfallsperspektiv handlar det om att destruera eller avlägsna farligt avfall på ett 
korrekt sätt, samt att avgifta kretsloppet.  

Begränsad klimatpåverkan 
Riksdagens definition av miljömålet Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusga-
ser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar sta-
biliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte 
blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för 
att det globala målet kan uppnås. 

•   Etappmål för utsläppen av växthusgaser till år 2020: Utsläppen för Sverige bör vara 
40 procent lägre år 2020 än utsläppen år 1990 för de verksamheter som inte omfat-
tas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Detta innebär att utsläppen av 
växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för 
den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom 
utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller 
flexibla mekanismer som mekanismen för ren utveckling, CDM. 

•   Preciseringar: 
•   Temperatur 

Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst två grader Celsius i 
jämförelse med den förindustriella nivån. Sverige ska verka internationellt för att det 
globala arbetet inriktas mot detta mål. 

•   Koncentration 
Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthus-
gaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på en nivå som innebär högst 400 mil-
jondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter). 

Ju högre upp i avfallstrappan avfallet hanteras, desto mindre blir dess klimatpåverkan. 
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Mål i RUFS 2050 – samrådsversionen 
Avfallsområdet har starkast koppling till mål 4: En resurseffektiv och resilient region. 
Det innebär följande: Stockholmsregionen har en effektiv energi- och resursanvänd-
ning, framför allt när det gäller transporter och bebyggelse. Regionens miljöpåverkan 
minimeras i ett livscykelperspektiv, liksom beroendet av ändliga resurser, vilket skapar 
förutsättningar för en god livsmiljö för regionens invånare. Regionen har inga klimat-
påverkande utsläpp. Ekosystemtjänster som luft- och vattenrening, jordbildning, grö-
dor och naturupplevelser är livskraftiga och bidrar till människors välbefinnande och 
näringslivsutveckling. Regionen har en väl utvecklad förmåga att förebygga och hantera 
både okända och kända störningar i form av klimatförändringar, kriser, katastrofer 
eller resursknapphet. Regionens resiliens bygger också på social sammanhållning i 
samhället, där alla invånare bidrar med sina resurser och erfarenheter till regionens 
utveckling. 

Delmål 2030: Hushållsavfallet ska ha minskat till högst 400 kilo per person och år och 
minst 40 procent ska materialåtervinnas. Nuläge: 480 kilo hushållsavfall per person 
och år varav 30 procent materialåtervinns. 
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Bilaga 2. Anläggningar för deponering av avfall 

Enligt länsstyrelsen har följande 23 anläggningar i länet tillstånd att deponera avfall  
(år 2015): 

Anläggning Verksamhet 
Högbytorp Avfallsanläggning, Ragn-Sells 
avfallsbehandling AB, Upplands-Bro 

90.290 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 100 000 ton/år. 
 
90.440 Återvinning eller bortskaffande av farligt 
avfall, mer än 2 500 ton/år. 
 
90.320 Deponering av farligt avfall, mer än 10 
000 ton/år. 

Koviks Återvinningsanläggning, SITA, 
Värmdö 

90.290 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 100 000 ton/år. 

Löt Avfallsanläggning, SÖRAB, Vallentuna 90.290 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 100 000 ton/år. 
 
90.320 Deponering av farligt avfall, mer än 10 
000 ton/år. 

Tveta Återvinningsanläggning, Telge 
Återvinning AB 

90.290 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 100 000 ton/år. 
 
90.440 Återvinning eller bortskaffande av farligt 
avfall, mer än 2 500 ton/år. 

Sofielunds Återvinningsanläggning, SRV, 
Huddinge 

90.290 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 100 000 ton/år. 

Nodstatippen, Norrtälje LBC, Norrtälje 90.300 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 2 500 ton/år, men mindre 
än 100 000 ton/år. 
 
90.310 Deponering av inert avfall eller annat 
avfall än farligt avfall, mindre än 2 500 ton/år. 

Salmunge Avfallsupplag, Norrtälje kom-
mun, Norrtälje 

90.300 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 2 500 ton/år, men mindre 
än 100 000 ton/år. 

Riksten, Tullinge Jord och Maskin AB, 
Botkyrka 

90.310 Deponering av inert avfall eller annat 
avfall än farligt avfall, mindre än 2 500 ton/år. 

Trostatippen, Märsta Förenade Åkerier 
AB, Sigtuna 

90.310 Deponering av inert avfall eller annat 
avfall än farligt avfall, mindre än 2 500 ton/år. 

Kyttingetippen, Lidingö Stad, Lidingö 90.310 Deponering av inert avfall eller annat 
avfall än farligt avfall, mindre än 2 500 ton/år. 

Brunnby-Nibble tippen, Upplands Väsby 
kommun, Upplands Väsby 

90.310 Deponering av inert avfall eller annat 
avfall än farligt avfall, mindre än 2 500 ton/år. 

Edstippen, Edstippen KB, Upplands Väsby 90.310 Deponering av inert avfall eller annat 
avfall än farligt avfall, mindre än 2 500 ton/år. 

D.A. Mattsson deponi,  
D.A. Mattsson AB, Upplands Väsby 

90.310 Deponering av inert avfall eller annat 
avfall än farligt avfall, mindre än 2 500 ton/år. 

Högdala Avfallsanläggning,  
SITA Sverige AB, Vallentuna 

90.300 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 2 500 ton/år, men mindre 
än 100 000 ton/år. 
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Anläggning Verksamhet 
Brännbacken Avfallsanläggning, Bränn-
backen återvinning AB, Österåker 

90.300 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 2 500 ton/år, men mindre 
än 100 000 ton/år. 

Ekbackstippen, Villeroy & Boch Gustavs-
berg AB, Värmdö 

90.300 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 2 500 ton/år, men mindre 
än 100 000 ton/år. 

Pingsttippen, bygg- och miljöförvaltning-
en, Järfälla 

90.310 Deponering av inert avfall eller annat 
avfall än farligt avfall, mindre än 2 500 ton/år. 

Skå avfallsanläggning, Tekniska kontoret, 
Ekerö 

90.300 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 2 500 ton/år, men mindre 
än 100 000 ton/år. 

Åbytippen, SÅCAB Åkericentral AB, Ha-
ninge 

90.310 Deponering av inert avfall eller annat 
avfall än farligt avfall, mindre än 2 500 ton/år. 

Hagby deponi, SÖRAB, Täby 90.300 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 2 500 ton/år, men mindre 
än 100 000 ton/år. 

Björkholmens avfallsupplag, tekniska 
kontoret, Norrtälje 

90.300 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 2 500 ton/år, men mindre 
än 100 000 ton/år. 

Häverö avfallsupplag, tekniska kontoret, 
Norrtälje 

90.300 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 2 500 ton/år, men mindre 
än 100 000 ton/år. 

Brista avfallsstation, Sigtuna återvinning 
AB, Sigtuna 

90.300 Deponering av annat avfall än inert eller 
farligt avfall, mer än 2 500 ton/år, men mindre 
än 100 000 ton/år. 
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Bilaga 3. Karta: Avfallsanläggningar av 
regional betydelse 
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