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§ 16
Förslag till ny avfallsplan för Stockholms kommun 20212024. Remissvar
FSK 2020/441

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Martin Olsson (L), Martin
Hansson (MP) och Peter Wallmark (SD) föreslår (se beslutet).
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Clara Lindblom (V)
föreslår att delvis godkänna kontorets svar på remissen samt att
därutöver anföra följande:
Avfallsplanen är viktig för stadens miljöarbete. Den påverkar
planeringen av nya områden, prövningen av bygglov,
tillsynen över miljöfarlig verksamhet samt stockholmarnas
hantering av sitt avfall.
Förslaget till avfallsplan för Stockholm innehåller många bra
mål, delmål och åtgärdsförslag. Några saker saknas dock.
Bygg- och anläggningsavfall
I förslaget till avfallsplan står klart och tydligt att den enskilt
största volymen avfall som hanteras i kommunen är byggoch anläggningsavfall, och då framförallt schaktmassor.
Genom att stödja och möjliggöra en effektiv logistik för
massor och återanvändning av massor kan betydande
mängder transporter undvikas och uttag av jungfruligt
material minska.
När Socialdemokraterna skrev en motion om förbättrad
masshantering svarade i princip samtliga remissinstanser att
de höll med om att förbättrad masshantering är av yttersta
vikt för att uppnå ett hållbart byggande, att det behövs
bredare och bättre samordning av frågorna och att en strategi
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behöver upprättas. Det behövs en stadsövergripande
masshanteringsstrategi som antas av kommunfullmäktige.
Staden bör också inrätta en samordnande funktion som inte
bara leder stadens arbete utan även bjuder in kommuner och
kommersiella aktörer till ett regionalt samarbete.
En annan åtgärd är ändrade krav på massgodsfordon (i
enlighet med Tungtrafikutredningen). Massgodsfordonen står
idag för hälften av all godsmängd i staden. En förändrad
längdbegränsning så att massgodstransporter tillåts med
fordon upp till 15 meter, istället för dagens 12 meter, skulle
medföra att antalet transporter av massgods kan reduceras
med hela 48,3 procent. Utifrån 2017 års statistik motsvarar
det en minskning med ca 775 tunga fordon per år. Eller en
reduktion på cirka 50 000 ton koldioxidutsläpp per år, att
jämföra med övriga föreslagna åtgärder i
klimathandlingslanen som ligger på ca 1 000-3 000 ton. Detta
är en åtgärd som skulle få enorma effekter från klimatet. Att
denna förändring, som föreslogs av Tungtrafikutredningen
redan år 2017, har blockerats är anmärkningsvärt.
Rivningsavfall
En stor del av den rivning och sanering som görs i Sverige
utförs i Stockholmsregionen. Under två veckor i augusti låg
det projekt för ca 500 miljoner kronor ute på marknaden för
förfrågan. Det är oerhört viktigt att dessa rivningar sker på ett
korrekt sätt så att miljöfarligt avfall inte hamnar i naturen.
Idag finns dock oseriösa aktörer som vinner upphandlingar
eftersom de dumpar priserna genom att inte hantera och
redovisa avfallet på rätt sätt.
Staden måste förbättra sin kontroll över miljöfarligt avfall.
Miljöförvaltningen gör endast ett fåtal tillsynsbesök vid
rivningar, cirka 10 per år, och har hittills i år inte stött på
någon alarmerande brist i hanteringen. Samtidigt vet vi att det
finns stora brister hos oseriösa aktörer, i september 2020
anhölls ägarna till ett av de största återvinningsföretagen för
grovt miljöbrott. Tillsynsarbetet är viktigt och behöver
utökas.
Det krävs även förebyggande insatser. I stadens egna
upphandlingar behöver miljöförvaltningen komma in och
bidra i tidigt skede och för det krävs samarbete med de
upphandlande verksamheterna, så som exploateringskontoret.
Med samarbete i tidiga skeden kan kravställningarna i
upphandlingsunderlagen och granskningen av anbuden
förbättras ur miljösynpunkt.
Biokol
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I förslaget till avfallsplan beskrivs hur biokol binder
koldioxid i en urban kolsänka samtidigt som
växtförutsättningarna för stadens träd och växter förbättras
och ett klimatpositivt fjärrvärmetillskott skapas. En
pilotanläggning kommer att tas i drift på Bromma reningsverk
under år 2020 där även tester med pyrolys av avloppsslam ska
kunna genomföras. Denna testverksamhet är oerhört
spännande och har stor potential att bidra till att stadens
klimat- och miljömål uppnås. I avfallsplanen står att
storskaliga biokolanläggningar i regionen utreds av
Stockholm Exergi. Vi menar att detta inte är tillräckligt
skarpt. En storskalig biokolsanläggning måste tas i drift och
datum behöver fastställas för när en sådan anläggning ska
vara klar.
System för insamling och mottagning av grovavfall och
farligt avfall
Förslaget till avfallsplan innehåller efterlängtade satsningar
på att mobila lösningar för mottagning av avfall och
återbruksmaterial ska vidareutvecklas. Det är viktigt att alla,
även de utan tillgång till bil, har möjlighet att göra sig av med
grovavfall och farligt avfall på ett smidigt sätt. Att öka
tillgängligheten genom de mobila lösningarna är avgörande
för vissa, men bra för alla. En annan viktig åtgärd för att öka
tillgängligheten är att utöka öppettiderna på stadens
återvinningscentraler så att stockholmarna kan återvinna
minst klockan 7-21 på helgfria vardagar.
Sopsugsanläggningar
Avfallsinsamlingen i staden kan förbättras och effektiviseras
genom att installera sopsugar i nya bostadsområden. Dessa
anläggningar gör det möjligt för sopbilar att tömma flera
fastigheters avfall från ett och samma hämtningsställe. På så
sätt minskar transporter, buller och luftföroreningar samtidigt
som arbetsmiljön för de som hämtar avfallet förbättras.
Dessutom minskar riskerna för skadedjur och det kan skapas
nya möjligheter för ökad sopsortering.
I förslaget finns positiva skrivningar om att avfallshantering
via stationär sopsug har många fördelar vid exploatering av
större områden. Det bör det framgå att möjligheten att bygga
sopsugar ska prövas i varje nytt projekt.
Förebyggande av avfall och cirkulär ekonomi
Det är bra att det står att miljöhänsynskrav ska
vidareutvecklas i stadens program för upphandling och inköp
och att inriktningen mot cirkulär ekonomi och
avfallsförebyggande ska stärkas. När miljöprogrammet kom
blev det tydligt att ambitionerna inte speglades i
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inköpsprogrammet. Det är diffust vilka klimat- och miljökrav
som staden ska ställa i sina upphandlingar, istället för skarpa
krav finns bara korshänvisningar och otydlighet. Staden
upphandlar för cirka 40 miljarder kronor årligen och en stor
del av stadens klimatutsläpp avgörs av upphandlingskraven.
Vi är mycket kritiska till att inga skarpa krav ställs på
upphandlingar. Målet måste vara att nå ett krav på nollutsläpp
eller klimatneutralitet i alla upphandlingar, men till dess ska
alla relevanta upphandlingar innehålla krav på minskade
utsläpp.
Omlastning och utvecklad logistik
En av förklaringarna till den ökande vägtrafiken och de
ökande utsläppen är allt fler lätta lastbilar. Samordningen för
dessa transporter måste öka och satsningar på mer effektiva
och miljövänliga varutransporter måste ske.
Varutransporterna kan minskas genom samlastningscentraler.
Det räcker inte med att endast konstatera att det pågår försök.
Staden behöver utreda möjligheter för obligatorisk
samlastning och peka ut områden där samlastningscentraler
måste inrättas.
Det är glädjande att Stockholm Vatten och Avfall i samarbete
med trafikkontoret undersöker om tystare fordon kan medge
hämtning under tider när trafiksituationen är mindre
ansträngd. Alltfler måste övergå till off peak-leveranser, det
vill säga nattliga leveranser med tysta elfordon.
Plast och plastavfall
I förslaget till avfallsplan står att ökad materialåtervinning av
plast är bättre för miljön än energiåtervinning (förbränning i
kraftvärmeverk). Utsortering av plast i Högdalens
sorteringsanläggning kommer att medföra en stor klimatnytta
eftersom minskad förbränning av plast innebär minskad
tillverkning av plast från primärt material. Det finns två
viktiga åtgärder för att minska förbränningen av plast som bör
framgå av avfallsplanen: utvecklad avfallsstatistik samt
förändring av skatten på avfallsförbränning.
Många initiativ har tagits för att minska plasten i Stockholm,
men stora delar av det avfall som förbränns i Högdalen
kommer från andra kommuner i Stockholmsregionen. Det
innebär att avfallshanteringen även i andra kommuner ger
upphov till koldioxidutsläpp i Stockholm. Konsekvensen av
detta är både att andra kommuner kan ”exportera” sina
koldioxidutsläpp till Stockholm, men också att det saknas
incitament för andra kommuner att minska plasten i sitt
avfall.
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Utsorteringen av plast och andra fossila material i avfallet
måste göras uppströms (tidigare i avfallsflödet, innan det
kommer till förbränningsanläggningen). För att skapa
incitament för samtliga kommuner i Stockholmsregionen att
minska plasten i avfallet och på så sätt minska
koldioxidutsläppen borde kommunerna regelbundet redovisa
statistik för det avfall som levereras till förbränning.
Stockholms stad bör därför verka för att samtliga kommuner i
regionen redovisar hur många ton avfall som uppkommit i
kommunen samt vilken mängd utsläpp som avfallet innebär.
En kommunvis redovisning skulle tydliggöra grundorsaken
till utsläppen och vem som har rådighet att påverka dem.
Denna typ av statistikrapportering skulle också vara relativt
enkel att genomföra. Förslagsvis skulle Region Stockholms
klimatkansli samla in, samordna och presentera
statistikrapporteringen inom regionen. Avfallsplanen bör
ställa slå fast att Stockholms stad ska verka för att sådan
statistik tas fram.
I enlighet med januariavtalet har en ny skatt på förbränning
av avfall införts. Skatten är dock olyckligt utformad och leder
i praktiken till ökade incitament att bränna mer, istället för
mindre, plast.
Beroende på vad avfall innehåller får man ut olika mycket
energi vid förbränning. Att bränna plast ger mer värme än
förbränning av sorterat avfall. För att värma upp Stockholm
behövs alltså färre ton avfall om den innehåller plast.
Eftersom skatten är konstruerad så att den betalas på varje ton
bränt avfall kommer fjärrvärmebolagen därför försöka
minimera antalet förbrända ton, vilket görs genom att ha så
mycket plast som möjligt i det avfall som bränns.
Skattekonstruktion innebära alltså att ju mer plast som
sorteras ut, desto högre skatt – incitamentet blir att
materialåtervinna mindre, motsatsen till skattens syfte.
Konsekvenserna blir ökade koldioxidutsläpp och minskad
materialåtervinning.
För att uppnå syftet med skatten – att öka utsorteringen för
materialåtervinning – bör beskattning endast ske på
förbränning av icke-sorterat avfall. På så sätt skapas
incitament för ökad materialåtervinning och vi får positiva
effekter för klimatet och miljön. I avfallsplanen bör det
tydligt framgå att staden ska verka för en förändrad
beskattning.
Insamling av förpackningar och tidningar/returpapper
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Idag upplever många stockholmare att återvinningsstationer
är nedskräpade, otrygga och otillgängliga. Även om
återvinningsstationerna inte drivs av staden utan av företag
inom återvinningsbranschen måste staden ta ansvar för
stadsmiljön. Det är inte acceptabelt att
återvinningsstationerna missköts och försämrar närmiljön.
Staden måste därför samla branschen och andra relevanta
aktörer för att förbättra situationen och tillgängligheten. Detta
måste framgå av avfallsplanen.
Delmål för planperioden
I detta avsnitt bör nya åtgärder infogas.
1.1 Den totala mängden avfall ska minska
 Införa målet att nå ett krav på nollutsläpp eller
klimatneutralitet i alla upphandlingar, till dess ska alla
relevanta upphandlingar innehålla krav på minskade
utsläpp
1.3 En större andel av avfallet ska materialåtervinnas
 Verka för att tester med pyrolys av avloppsslam
genomförs i den nya testanläggningen
1.4 Andelen farligt avfall och elavfall i soppåsen ska vara
mindre än 0,3 procent
 utöka öppettiderna på stadens återvinningscentraler så
att stockholmarna kan återvinna minst klockan 7-21
på helgfria vardagar.
1.6 Mängden anläggnings-, bygg- och rivningsavfall ska
minska
 Ta fram en stadsövergripande masshanteringsstrategi
 Inrätta en samordnande funktion för
masshanteringsfrågor som inte bara leder stadens
arbete utan även bjuder in kommuner och
kommersiella aktörer till ett regionalt samarbete
 Ändra kraven på massgodsfordon i enlighet med
Tungtrafikutredningen så att antalet transporter av
massgods kan halveras
 Förbättra kontrollen över miljöfarligt avfall
 Samarbeta i tidiga skeden så att kravställningar i
upphandlingsunderlag och granskning av anbud
förbättras ur miljösynpunkt
1.8 Mängden plastavfall som förebyggs, återanvänds och
materialåtervinns ska öka
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Verka för att samtliga kommuner i regionen redovisar
hur många ton avfall som uppkommit i kommunen
samt vilken mängd utsläpp som avfallet innebär.
Verka för att avfallsförbränningsskatten endast sker på
förbränning av icke-sorterat avfall

3.2 Systemen för avfallshantering ska vara enkla, ha god
tillgänglighet och vara trygga att använda
 Samla branschen och andra relevanta aktörer för att
förbättra situationen och tillgängligheten vid och
avfallsstationerna
3.3 Systemen för avfallshantering ska erbjuda en god
arbetsmiljö
 I varje nytt projekt pröva möjligheten att bygga
sopsugsanläggning
4.4 Ökad hänsyn ska tas till den omgivande miljön vid
hantering av avfall
 Se till att fler leveranser styrs om till off peakleveranser, det vill säga nattliga leveranser med tysta
elfordon
4.5 Nya tekniklösningar ska undersökas och
insamlingssystem samt behandlingsmetoder ska fortsätta
utvecklas
 Utreda möjligheter för obligatorisk samlastning och
peka ut områden där samlastningscentraler måste
inrättas
Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av
ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Martin Olsson (L), Martin
Hansson (MP) och Peter Wallmark (SD).
Reservation
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Clara Lindblom (V)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma
förslag.
Handlingar i ärendet
 FSK 2020/441-4 (Godkänd - R 1) Förslag till ny avfallsplan
för Stockholms kommun 2021-2024. Remissvar
 FSK 2020/441-2 Bilaga 1 Avfallsplan för Stockholm 2021 2024 (s. 1-4)

