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Remissyttrande - RUFS 2010 – Underlag för att bedöma 

aktualitet och användbarhet, dnr LS 1304-0578 

 

SRV återvinning har givits möjlighet att yttra sig i RUFS 2010 – Underlag för att 

bedöma aktualitet och användbarhet, dnr LS 1304-0578. SRV återvinning lämnar 

följande synpunkter: 

 

I RUFS 2010 pekas SRV återvinnings anläggning Sofielund i Gladö kvarns 

industriområde ut som viktig avfallshanterare och energiproducent på Södertörn. 

Dessa typer av anläggningar kräver stora investeringar, dels ekonomiskt, men 

också i att skydda den omkringliggande naturmiljön, därför blir långsiktiga 

planeringsstrategier av stor betydelse för anläggningarnas framtida verksamhet. I 

Stockholmsregionen minskar den tillgängliga marken för industriändamål och 

det blir därmed viktigt att säkra befintliga värden för framtida behov. SRV 

återvinning ser därför att arbetet med RUFS har en viktig roll i att säkra 

områden för framtida avfallshantering och energiproduktion.  

 

I takt med att befolkningen ökar och regionen förtätas ökar också behovet av 

energi och omhändertagande av avfall. På Södertörn beskrivs Haninge centrum, 

mailto:registrator.lsf@sll.se


 
 

 

SRV återvinning AB | Björkholmsvägen 16, Box 1173, 141 24 Huddinge 
Kundservice: 0200-26 46 00 | kundservice@srvatervinning.se 

Flemingsberg och Kungens kurva som regionala stadskärnor som ligger inom 

SRV återvinnings upptagningsområde. Förtätning av regionala stadskärnor 

kommer att öka kraven på insamling, behandling och återvinning av avfall samt 

öka belastningen på befintliga återvinningsanläggningar. I kommande planering 

av bebyggelse måste därför hänsyn även tas till framtida avfallshantering. 

Anläggningar för insamling och behandling av avfall kräver dessutom 

skyddsavstånd till bebyggelse eftersom dessa verksamheter är störande. Detta 

måste beaktas även i kommande arbete med RUFS.  

 

SRV återvinning anser vidare att kapitel 2:4 i RUFS 2010 på ett tydligt sätt 

beskriver vikten av att se avfall som en resurs, behovet av att öka 

återvinningsgraden, samt att säkra en effektiv framtida hantering av avfall.  

 

 

 

I handläggningen av detta ärende har även Jenny Håkansson och Åsa Bergérus 

Rensvik deltagit.  

 

 

För SRV återvinning AB 
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