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Hej,

Här kommer SÖRABs yttrande angående utställning av Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Med vänlig hälsning

Åsa Enström Garnström | Avfallsingenjör | Planering och Kommunikation
08-505 804 03 | asa.enstrom.garnstrom@sorab.se
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Yttrande över utställningsförslag av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, TRN 2017-0052

SÖRAB har tidigare lämnat remissynpunkter över det då utsända förslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Svaret är daterat 2016-09-30.

SÖRAB har nu tagit del av utställningsförslaget och noterat att en del av synpunkterna tagits med medan andra kvarstår.

SÖRABs roll för avfallshanteringen i regionen har redovisats i det tidigare yttrandet. SÖRAB är en av regionens betydande leverantörer av avfallsbränslen och substrat för biogasproduktion.

Allmänt
I stort har vi inga synpunkter på planerna i utställningsförslaget. Vi bedömer att det som redovisats om tillväxten i regionen är rimlig och stöder förslaget om att regionen ska kunna bli Europas mest attraktiva storstadsregion – en hållbar region med minskad negativ miljöpåverkan. Sedan flera år arbetar SÖRAB och SÖRAB-kommunerna med att försöka förebygga avfall, öka återbruk, göra det enklare att göra rätt samt öka återvinningen. Men, att säkerställa plats för returparker, återvinningscentraler, återvinningsstationer eller fastighetsnära och konsumentnära insamling av avfall blir allt svårare och kan förväntas försvåras ytterligare i och med att befolkningen ökar.  Ännu svårare är det att hitta platser som kan godkännas för såväl enkla som för mer avancerade anläggningar inom avfallshantering.

Om tillväxten av befolkningen i regionen kommer bli av den storleksordning som redovisas så måste man också planera för en betydande avfallsökning. Med ytterligare 1 miljon invånare så kommer bara avfallet från hushåll att medföra en ökning med 400 000 ton avfall att hantera och behandla per år, om var och en ska generera 400 kg. Det kräver att det görs en ordentlig inventering av vilken kapacitet som befintliga och eventuellt tillkommande anläggningar har, och om vi då kan bedöma finnas tillgängligt till år 2050 - och kanske till och med en tid därefter. Det räcker inte med att på en karta rita ut vilka anläggningar som finns eller finns planer på att de ska tillkomma. Det är inte ens säkert att dessa planerade anläggningar kommer till stånd. Dessutom är inte Stockholmsregionen en avgränsad del av Sverige. Vi samarbetar och står i kontakt med, och är kanske till och med beroende av, ett flertal större, och för regionen helt nödvändiga, anläggningar utanför länet. Som exempel kan nämnas Vattenfalls anläggning i Uppsala och Uppsala Vattens biogasanläggning samt energi- och fjärrvärmeanläggningar på olika platser i landet. Vi kan således behöva ta ställning till om vi fortsättningsvis ska vara självförsörjande i regionen eller kan fortsätt förlita oss på kapacitet i andra delar av landet. Idag sker tilldelningen genom offentlig upphandling och är då inte bara knutet till länet. Behovet kan därför finnas att regionen, gemensamt, snarast genomför en fördjupad genomlysning av infrastrukturen av den del av den tekniska försörjningen som avfallshanteringen svarar för. När bebyggelsen ökar, i enlighet med planförslaget, är det bråttom att säkerställa plats för avfall genom att reservera mark för att klara en långsiktigt hållbar avfallshantering i alla led i regionen. Dessa platser behöver utpekas och reserveras i såväl översiktsplaner som detaljplaner och det behöver ske omgående.

Materialterminaler
Redan i de nu gällande avfallsplanerna för de nio SÖRAB-kommunerna (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna) har frågan om massahanteringen tagits upp som en punkt för att minska deponering och öka återvinning. Det har dock visat sig svårt att klara ut denna fråga ensamt för de nio kommunerna då det visar sig att frågan är av regional karaktär. Vi välkomnar därför att frågan har tagits med i förslaget till regionplan och bidrar gärna i ett sådant arbete. 

På kartan på sid 91(Karta 16) redovisas lägen för materialterminaler. Vi saknar Löt i Vallentuna på kartan. Anläggningen tar idag emot vissa typer av massor som kan/eller skulle kunna upparbetas och återvinnas och anläggningen har en placering i direkt anslutning till E18, ligger inte långt från Täby/Arninge klustret och har tillstånd för att hantera massor, även förorenade sådana.

Regionalt viktiga tekniska försörjningsanläggningar
På kartan på sid 93 (karta 17) redovisas regionalt viktiga försörjningsanläggningar. På kartan sakar vi de stora och viktiga omlastningsstationer för avfall som idag finns i Täby (Hagby), Upplands Väsby (Smedby) och Lidingö. Kanske ska de istället finnas med på sid 178 (karta 33)? På dessa platser finns anläggningar för omlastning av såväl matavfall (som idag processas i Uppsala) och restavfall (som processas i Stockholm och Uppsala). Anläggningarna är viktiga och nödvändiga för att åstadkomma rationella transporter och minska miljöpåverkan. För matavfallet har SÖRAB genom möjligheten till omlastning minskat transporterna och miljöbelastningen genom att kunna leverera avfallet i koncentrat, utan vattentillsats, till en rötningsanläggning som är placerad nära den åkermark där den stora mängd biogödsel som produceras kan nyttiggöras. 

Eftersom schaktmassorna i utredningen tagits som prioriterad fråga bör tabellen på sid 171 under avdelningen Verksamhetsavfall kompletteras med en punkt för schaktmassor.

Även återvinningscentraler är mycket viktiga anläggningar för avfallshanteringen. Förslaget bör därför, på samma sätt som för regionala anläggningar för avfallshantering, kompletteras med en karta över regionens återvinningscentraler/returparker. Även planerade sådan bör redovisas. Det skulle ytterligare bidra till insikten om att det är viktigt att platser för avfallshantering säkerställs i en växande region med höga ambitioner om att begränsa miljöpåverkan och hållbarhet.





Med vänlig hälsning

SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB

Johan Lausing

VD
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