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 Stockholms läns landsting 
Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen 

 
 

Remissynpunkter ”RUFS 2050" 
Dnr: TRN 2016-0047 

SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms 
län som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, 
Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands 
Väsby och Vallentuna. 

Bolagets uppdrag är att på ett miljöriktigt och 
rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som 
uppkommer i samtliga ägarkommuner förutom Stockholm. Vi 
tar även emot delar av hushållsavfallet från andra 
kommuner såsom Vaxholm, Österåker och Stockholm samt 
verksamhetsavfall från flertalet företag i regionen. 
SÖRAB-kommunerna (undantaget Stockholm) har en gemensam 
avfallsplan med en mängd mål och aktiviteter för att 
bland annat minska avfallets mängd och farlighet samt öka 
avfallsåteranvändning och -återvinning. 

SÖRAB äger och driver sex stycken återvinningscentraler i 
regionen. Antalet besök på våra återvinningscentraler 
uppgick under 2015 till drygt 750 000 st. Antal besök 
förväntas öka i och med att befolkningen i regionen ökar. 

SÖRAB driver Hagby återvinningsanläggning i Täby. På 
Hagby mottogs, sorterades och mellanlagrades, under 2015, 
över 200 000 ton avfall. 

SÖRAB äger och driver också Löt avfallsanläggning och 
deponi i Vallentuna. På Löt avfallsanläggning finns en av 
regionens få deponier med tillstånd att deponera farligt 
avfall. Utöver deponering mottogs, sorterades och 
mellanlagrades, under 2015, ca 250 000 ton avfall på Löt. 

Mängden avfall in till SÖRABs anläggningar förväntas 
självklart öka i och med befolkningsökningen i regionen. 
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SÖRABs samtliga anläggningar är tillstånds- och/eller 
anmälningspliktiga enligt Miljöbalken. Två av 
anläggningarna inrymmer s.k. A-verksamhet och 3 av 
anläggningarna inrymmer s.k. B-verksamhet. Övriga 
återvinningscentraler är s.k. C-verksamheter. 

SÖRAB är en av regionens betydande leverantörer av 
avfallsbränslen och substrat för biogasproduktion. 

SÖRAB har fått rubricerat förslag på remiss och lämnar 
nedanstående synpunkter. Eftersom SÖRAB har ansvar för 
avfallshantering är det huvudsakligen inom detta område 
som SÖRAB lämnar kommentarer. 

Övergripande kommentarer 
Skall visionen, om att Stockholmsregionen skall vara 
Europas mest attraktiva storstadsregion, infrias krävs 
det att avfallshanteringen kan ske på ett hygieniskt och 
miljömässigt bra sätt samtidigt som den utgår från 
människans behov och är anpassad både till den som lämnar 
och den som hämtar avfallet. 

Planen måste ta hänsyn till den förväntad avfallsökning 
som kommer att bli en effekt av den stora inflyttningen i 
regionen som sker nu (varje invånare bidrar med minst 500 
kg avfall per år). Det behövs därför en långsiktig 
strategi för hantering av hela regionens avfall. 
 
Det måste finnas utrymme för avfallshantering såväl i 
anslutning till fastigheter där människor bor och arbetar 
som där avfallet omlastas, lagras, sorteras och 
behandlas. De platser som används, och eventuellt 
planeras, för den regionala avfallshanteringen bör pekas 
ut på kartunderlaget tillsammans med övriga tekniska 
försörjningssystem. 

Svar på de frågor som ställts i remissen 

Mål och delmål 
Remissinstanserna har ombetts svara på huruvida 
föreslagna mål och delmål bidrar till att regionen får 
ett tydligt fokus i arbetet framåt samt ifall målen anger 
rätt ambitionsnivå. Det mål som huvudsakligen berör 
avfallsområdet är ”En resurseffektiv och resilient 
region”. Under detta mål förtydligas bland annat att 
regionen skall ha en effektiv energi- och 
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resursanvändning, framförallt när det gäller transporter 
och bebyggelser. Regionen skall inte ha några 
klimatpåverkande utsläpp. Regionen skall ha en väl 
utvecklad förmåga att hantera kända och okända 
störningar. 

SÖRAB anser att dessa mål överensstämmer med både 
intentionen i vår avfallsplan samt med de interna mål som 
finns inom SÖRAB. RUFS anger som delmål för 2030 att 
hushållsavfallet skall minska till minst 400 kg per 
person och år och minst 40 % ska materialåtervinnas. 
SÖRAB anser att detta delmål ger ett tydligt fokus och 
anger rätt ambitionsnivå. Målnivåerna bör också stämmas 
av med de etappmål som tas fram av Naturvårdsverket. 
SÖRAB anser dock att ett mål även bör formuleras för 
materialåtervinning av övrigt avfall då detta avfall 
utgör en betydande mängd av allt avfall som produceras i 
regionen. 

Prioriterade åtgärder 
Remissinstanserna har ombetts svara på om det är rätt 
prioriterade åtgärder som beskrivs och hur dessa kan 
utvecklas till utställningsförslaget. 

SÖRAB anser att det i huvudsak är rätt åtgärder som 
beskrivs vad gäller bland annat att bedöma regionens 
behov av tekniska anläggningar som följd av regionens 
växande befolkning. Åtgärderna bör dock utvecklas på så 
sätt att även regionens avfallsanläggningar får utpekade 
lokaliseringar för att säkerställa plats för denna 
infrastruktur och möjliggöra för investeringar i hållbara 
system. 

Övriga prioriterade åtgärder såsom användandet av ny 
teknik och kunskap, öka insamlingen av organiskt avfall 
samt minska avfallsmängderna genom ökad 
materialåtervinning är helt i linje med SÖRABs mål, 
intentioner och planer. Dock bör åtgärder för 
resurshushållning, avfallsminimering och förebyggande av 
avfall också vara prioriterade. 

Den rumsliga strukturen 
Den rumsliga struktur som krävs för en region utan 
klimatpåverkande utsläpp från avfallshanteringen är att 
det ska vara lätt att göra rätt. En planering som sätter 
människan i centrum genom närhet och tillgänglighet till 
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de system och platser som möjliggör återbruk och 
återvinning. SÖRABs senaste återvinningscentral byggdes i 
form av en returpark där återbruk och återvinning är i 
fokus. SÖRAB planerar för att alla nuvarande och 
tillkommande återvinningscentraler på sikt skall bli 
returparker. SÖRABs vision är att den inom returparken 
finns ytor som kan användas för återbrukande och 
avfallsminimerande verksamhet. Exempel kan vara cykel- 
och skoreparatörer, verktygsutlåning, secondhandbutiker 
eller Remake-verkstäder. På detta sätt blir returparken 
en naturlig mötesplats som dessutom rymmer olika typer av 
arbetstillfällen som kan utveckla och bidra till 
regionens sociala och ekonomiska hållbarhet likväl som en 
ekologisk hållbarhet. Returparken skall vara en plats som 
är öppen för alla invånare, är vacker, säker och trygg. 
Inom returparken kan SÖRAB också utveckla det omfattande 
utbildnings- och informationsarbete som vi idag bedriver 
i ägarkommunernas skolor. 

För att skapa returparker krävs dock att kommunerna i 
sina strategiska planer självklart avsätter ytor för 
denna typ av verksamhet. En returpark kräver ca 2-3 ha 
och SÖRABs vision är ett det skall finnas en returpark i 
varje kommun och att denna ska vara lätt att nå för 
gående och cyklister samt med kollektivtrafik och bil. 

Utöver returparker krävs kvartersnära s.k. returcentrum 
för insamling av bl.a. farligt avfall och avfall som kan 
återbrukas eller materialåtervinnas samt inrymma 
återbruksverksamheter. I varje nytt område, med mer än 
1000 lägenheter, eller motsvarande 4000 personer, bör 
mellan 750-1000 m2 avsättas för denna typ av verksamhet. 

Förutom den kommun- och kvartersnära insamlingen krävs 
stora ytor för omlastning, sortering och förädling. Dessa 
ytor måste finnas inom regionen för att minska 
klimatpåverkan från avfallshanteringen. Ökad inflyttning 
kommer resultera i större avfallsmängder och utökad 
sortering och materialåtervinning kräver generellt sett 
större ytor än om huvuddelen av avfall används för 
energiåtervinning. Avfallshantering bör som en 
samhällsviktig funktion kunna ges företräde till mark som 
det offentliga avvecklar. 
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De viktigaste vägvalen för regionen kopplat till 
strukturen är att våga peka ut ytor för viktiga 
samhällsfunktioner och i tydliga direktiv underlätta för 
kommunerna att prioritera ytor för dessa samhällsviktiga 
funktioner. 

RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
SÖRAB anser att det som krävs för att det som beskrivs i 
planen skall bli verklighet är att planen är så pass 
tydlig och konkret att den kan bli ett hjälpmedel vid de 
beslut som skall tas på många nivåer inom regionen.  Det 
samma gäller för det övergripande arbete och de beslut 
som vi ska fatta inom SÖRABs organisation och tillsammans 
med våra ägarkommuner. Dessutom krävs ett nära samarbete 
mellan regionen och kommunerna för att lösa 
avfallsfrågorna regionalt och kommunalt. 

SÖRAB kommer att bidra till genomförandet av den kommande 
planen genom att göra nödvändiga investeringar i den 
kompetens, teknikutveckling och infrastruktur som krävs 
för en hållbar avfallshantering. Får bolaget tillgång 
till den mark som angivits ovan kommer vi genomföra 
ytterligare utbyggnad av system för återbruk, 
avfallsinsamling och sortering samt investera i nya 
returparker. SÖRAB kommer också fortsättningsvis på egen 
hand och tillsammans med andra kommunala, regionala och 
nationella samarbetspartners att sprida kunskap om 
hållbar avfallshantering och hur avfall kan, och ska, 
vara en resurs i en hållbar Stockholmsregion. I slutändan 
ska bilden av avfall förändras, det finns inget avfall, 
bara resurser och möjligheter! 

Sammanfattande kommentarer: 
 

• Inflyttningen i regionen och ökade krav på 
materialåtervinning kommer kräva ytterligare plats 
för avfallshantering. 

• Avfallsanläggningar måste bli/vara en naturlig del i 
planeringen av samhället. Behovet av plats för 
returparker, kvartersnära insamling och sorterings 
och behandlingsanläggningar måste uppmärksammas. 

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

• Marknadsundersökningar visar och invånarna vill 
sortera och bidra mer, men det måste bli ännu 
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lättare att göra rätt. Samhället behöver därför möta 
upp med bättre service som sätter människa i 
centrum. 

Med vänlig hälsning     

 

Johan Lausing   Johanna Leback 
VD    Miljöchef 
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