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Bedömning aktualitet och användbarhet RUFS 2010, dnr LS 

1304-0578 

SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, 

Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby 

och Vallentuna. 

SÖRAB har tidigare (2008) lämnat remissvar inför beslut om antagande av 

RUFS 2010 och vill framhålla att de då avgivna synpunkterna fortfarande 

är aktuella.  

Utifrån SÖRABs perspektiv besvaras remissen utifrån de givna 

frågeställningarna vad gäller avfallshantering. 

Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 

Vision och mål i RUFS 2010 är fortfarande aktuella men behöver 

kompletteras utifrån flera olika påverkande parametrar, bl.a. 

befolkningsmängd och nya tekniker och former för återbruk, återvinning, 

behandling och processande av avfall. Om syftet med visionen är att 

Stockholm ska vara den mest attraktiva storstadsregionen behöver man 

nogsamt ta hänsyn till den stora befolkningsökningen utifrån en 

kraftigt ökad upprustning och nybebyggelse av fastigheter även vad 

gäller en effektiv, hygienisk, hållbar och pålitlig avfallshantering 

för dessa.  

Den viktigaste aspekten är att utrymmen, områden och mark för 

anläggningar måste tillskapas i syfte att erhålla en avfallshantering i 

en attraktiv storstad som medger att invånarnas krav på en lätt och 

hållbar avfallshantering tillgodoses. SÖRAB uppfattar att hushållen i 

regionen upplever att mer kan göras individuellt om system och logistik 

fungerade annorlunda, bättre, än vad som idag anges i RUFS 2010.  

Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 

arbete? 

SÖRAB har tillsammans med sina ägarkommuner arbetat fram och beslutat en 

gemensam avfallsplan (2009). 

Avfallsplanen anger mål för olika delar av avfallshanteringen fram till 

2020.  

Delmål har tagits fram i periodiserad form. Planen omfattar alla steg i 

EU:s avfallstrappa med det viktiga tillägget: Människan sätts i centrum 

– Det ska vara lätt att göra rätt. Målen i avfallsplanen ställs mot 

visioner och mål i RUFS 2010 och används som stöd och vägledning i 

vissa av frågorna. Användbarheten utgår från att Visioner och mål 

synkroniseras med varandra varför det är bra om RUFS 2010 strävar mot 

de högsta målen i EU:s avfallstrappa – minskad avfallsmängd och 
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farlighet. Det är därför bra att det slås fast att avfallet ska minska 

och användas som en resurs. Detta får bra genomslag i 

avfallshanteringens fortsatta planering. 

Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan 

det stärkas ytterligare? 

Utifrån SÖRABs perspektiv finns flera genomföranden som stipulerats och 

som drivits fram både genom planen men likväl genom en utveckling 

hanterad av respektive kommun eller, som i SÖRABs fall, genom uppdrag 

till bolaget att genomföra. Den direkta kopplingen till RUFS 2010 är 

inte alltid tydlig. Det är också väsentligt att påpeka att 

avfallsfrågan hanteras individuellt i de olika ägarkommunerna på ett 

för varje kommun bästa sätt. Det är då bra att SÖRAB som bolag, har den 

samordnande rollen i sin specifika genre.  

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

I vissa delar avseende avfallshantering ter sig RUFS lite omodern. Det 

finns delar som behöver förstärkas i syfte som ovan angivits. Det 

behövs en plan som tydligt tar höjd och initierar frågor kring 

hantering av den ökande befolkningsmängden, ett större medvetande kring 

hållbarhet hos invånarna och tydligt definierar utvecklingen för hur 

avfallet, i alla delar, ska användas som en resurs i en attraktiv 

storstad. I en utvecklingsplan bör enligt SÖRABs uppfattning finnas 

intentioner för reservationer för platser för Kretslopps- och 

Returparker. Det bör också tydligare anges vilken höjd som bör tas 

utifrån regionperspektivet vad gäller: Underlättande för förberedelser 

för återanvändning, möjligheter till fler och nya insamlingssystem, 

fastighetsnära insamling istället för fler återvinningsstationer. 

Alldeles säkert måste planen medverka till att se utveckling inom 

planering inför kommande stora byggentreprenader i regionen utifrån 

flera avfallsaspekter: Bättre planering vid byggentreprenader ger 

mindre byggavfall, bättre planering för avfallssystem och logistik, 

Utveckling av projektering av nya bostadsområden utifrån möjligheter 

att både lämna och hämta avfall.  

Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 

I takt med den befintliga och stora prognostiserade befolkningsökningen 

i regionen och de utmaningar som kommer med den är det naturligt att en 

utvecklingsplan måste kompletteras med aktuella delar vad gäller 

infrastruktur och annan allmännyttig verksamhet. Återigen måste SÖRAB 

betona vikten av att hitta mark och områden för returparker.  

Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 
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Det har blivit ännu viktigare med resurshushållning, avfallsminimering 

och förebyggande.  

Avfallsbranschen har som vision att bryta sambandet mellan tillväxt och 

genererat avfall.  

SÖRABS vision är att få jordens resurser att räcka längre. Den bilden 

behöver förstärkas och ytterligare beaktas i det fortsatta arbetet. I 

slutändan ska bilden av avfall förändras, det finns inget avfall, bara 

resurser och möjligheter.  
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SÖRABs sammanfattning: 

 

1. Vårt styrdokument är nio ägarkommuners avfallsplaner. De har 
identiska mål och är förankrade av fullmäktige i varje kommun. 

Målet är att sortera mer och sluta slösa. 

 

2. Man måste ta hänsyn till den stora inflyttningen i regionen som 
sker nu (varje invånare bidrar med minst 500 kg avfall per år). 

Det kan behövas en plan för detta. 

 

3. Avfallsanläggningar måste bli/vara en naturlig del i planeringen 
av samhället. Behovet av plats för kretslopps-/returparker måste 

uppmärksammas. 

 

4. Samhällsnyttiga bolag som SÖRAB har en viktig samordnande roll i 
sin specifika genre. 

 

5. Marknadsundersökningar visar och invånarna vill sortera och bidra 
mer, men det måste bli lättare att göra rätt. Samhället måste möta 

upp med bättre service. Det ska inte bli svårare för människan att 

göra rätt.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Per Nilsson 

VD 

Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB 

 


