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Remissvar - RUFS 2050 Samrådsförslag 
Cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande är viktiga områden för att åstadkomma ett bättre 
klimat. Idag konsumerar vi mer än vad jorden kan leverera. Istället för att fortsätta skövla skog, gräva 
sår i marken i form av gruvor samt förbruka en hel massa vatten för att t.ex. producera bomull, 
behöver den råvara som finns i avfall tas tillvara i större grad. Om plast kan återvinnas sju gånger bör 
den inte gå till energiutvinning redan efter första gången. Avfallshantering och återvinning av råvara 
ur avfall är viktigt för att säkerställa att jordens resurser räcker längre. Dessutom kan dessa områden 
generera ökad kunskap, arbetstillfällen och integration. Därför borde RUFS 2050 innehålla mer om 
hur t.ex. cirkulär ekonomi kan bidra till att Stockholm blir Europas mest attraktiva storstadsregion.  

s. 16 2.4 En region utan klimatpåverkande utsläpp 
Förslag att lägga till något om cirkulär ekonomi och effektivt materialutnyttjande i detta avsnitt 

s. 27-28 Utmaning 1: Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra 
regionens miljö och invånarnas hälsa 
Fler människor och ökad markexploatering innebär även ökade mängder avfall, hushållsavfall men 
kanske i än större utsträckning ökat bygg- och rivningsavfall. För att hantera detta krävs insatser för 
ökad återvinning, återanvändning samt minskad materialanvändning och konsumtion. För att 
åstadkomma detta krävs utvecklings- och utbildningsinsatser, markytor och innovativa lösningar. 
Viktigt att vid fysisk planering av bostadsområden samt i medborgardialog ta hänsyn till dessa 
aspekter. 

s. 29-30 Utmaning 4: Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra ökad 
tillgänglighet och ekonomisk tillväxt 
I detta avsnitt bör även något om cirkulär ekonomi och effektivt resursutnyttjande rymmas. 

5.1 Övergripande mål och delmål s.35 mål 4: en resurseffektiv och resilient region 
Mycket bra med fokus på effektiv energi- och resursanvändning samt livscykelperspektiv. 

Delmålen till 2030 gällande minskningen av hushållsavfall och att minst 40% ska materialåtervinnas 
är mycket bra.  

Något om bygg- och rivningsavfall saknas dock. I och med ett ökat bostadsbyggande bör även frågor 
kring hur detta avfall kan återvinnas och återbrukas samt hur materialanvändningen kan minska 
adresseras. 

Sedan är frågan hur dessa mål är kopplade till de övergripande EU-målen för 2030 som säger att 70% 
av allt hushållsavfall ska återvinnas, livsmedelsavfallet ska ha halverats samt att max 30% av allt avfall 
ska gå till energiutvinning. 

http://www.srvatervinning.se/
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6. Prioriterade åtgärder s.40-41 
Här saknas någon skrivning om hur den fysiska miljön kan underlätta ett effektivt resursutnyttjande? 
Ett exempel på en bra skrivning återfinns i Nynäshamns övergripande miljömål: I samhälls-
planeringen ska hållbara och resurssnåla transporter, effektiv energianvändning och kretslopps-
anpassad vatten-, avlopps och avfallshantering vägas in. 

6.2 Säkra värden genom att leva klimatsmart, värna naturresurser och utveckla effektiva 
system 
Mycket bra med fokus på mellankommunal samverkan och effektiva tekniska försörjnings- och 
transportsystem som minskar klimatpåverkan.  

Också mycket positiv skrivning gällande att alla invånares vardagsval ska bidra till minskade utsläpp 
av växthusgaser. Denna mening kan även kompletteras med och ett effektivt resursutnyttjande… 

Viktigt är att hela kedjan är optimerad vad gäller såväl konsumtion som återanvändning, material-
återvinning och energiutvinning för att minimera klimatpåverkan. Idag råder viss obalans då en del 
bostäder värms med andra energilösningar som minskar fjärrvärmeverkens värmeunderlag, samtidigt 
som lokala avfallslager ökar genom att värmeverken nyttjar importerat avfall som bränsle. 

7. Tematiska frågor och förhållningssätt s. 43 
7.1 Klimatpåverkan 
Inget om cirkulär ekonomi eller effektivt resursutnyttjande för ett bättre klimat omnämns? 

7.4 Tekniska försörjningssystem s. 53-55 
Mycket bra skrivning om att tekniska anläggningar som har en regional betydelse bibehålls och 
utvecklas. Viktigt är även att nya anläggningar koordineras med befintliga för att optimera nyttjandet 
ur ett regionalt perspektiv. Intressant är att samordna antal samt förläggandet av anläggningar för 
biogasproduktion, materialåtervinning, energiutvinning och deponi utifrån olika faktorer som 
befintliga anläggningar, vägar, transporter, befolkning och materialströmmar. 

Mycket bra skrivning om att resursåtgången och utsläppen ska minska och att återvinningen och 
återanvändningen ska öka! Viktigt är att detta omfattar alla samhällets aktörer, såväl hushåll som 
företag och övriga. 

På kartan sid.55 anges energirelaterade anläggningar. I RUFS 2010 omnämns även viktiga avfalls/ 
återvinningsanläggningar. Detta bör även inkluderas i RUFS 2050 med tanke på deras regionala 
betydelse. 

Huddinge 22 september 2016 

 

__________________________ __________________________ 
Staffan Holmberg   Kajsa Hedberg 
Ordförande   VD 
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Om SRV  
SRV återvinning AB är ett avfalls- och återvinningsföretag som ägs av fem kommuner på Södertörn - 
Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Verksamheten startade redan 1949.  
 
Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt 
deponering. Vi är idag 200 anställda och omsätter 440 Mkr. 

SRV hämtar sopor från 140 000 hushåll i ägarkommunerna. Företaget har också 5 300 företags- och 
verksamhetskunder – allt från små och stora företag till bostadsrättsföreningar, daghem och 
organisationer.  SRV driver också åtta återvinningscentraler, för i första hand hushållen, inom de fem 
ägarkommunerna. 

SRV återvinning har en stor återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge. Anläggningen är den 
till ytan största i Sverige. Här tar vi emot 350 000 ton avfall varje år. 
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