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Yttrande över samrådsförslag till Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050. TNR 2016-0047
Ragn-Sells är ett familjeägt företag med mer än 1 700 anställda i Sverige. Ragn-Sells är en
del av en koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Polen och Lettland.
Koncernen sysselsätter totalt 2 300 människor, och har mer än 100 anläggningar. I Sverige
sysselsätter vi ca 1500 personer. Företagen i koncernen har under 40 års tid arbetat med
återvinning i olika former. Vi hanterar drygt 4 miljoner ton avfall varje år av 800 olika sorters
material. Vår verksamhet består i insamling, behandling, återvinning, sanering och slutligt
omhändertagande av allt från hushållsavfall och verksamhetsavfall till farligt avfall och
förorenade jordar.
Vi kommer endast att fokusera på de delar i samrådsförslaget som tar upp frågor som berör
avfallshanteringen.
Sammanfattning av våra synpunkter:
I samrådsunderlaget anges bl a nedanstående prioriterade åtgärder, vilka Ragn-Sells ställer
sig positiv till.



”Utveckla fler biogassatsningar i länet, öka insamlingen av organiskt hushållsavfall
samt minska avfallsmängderna genom ökad materialåtervinning”
”Använd ny teknik och ny kunskap för att bygga upp hållbara system för energi såväl
som vatten- och avlopp, avfallshantering och andra försörjningssystem”

Den avfallshantering som nämns i samrådsunderlaget, t ex i de prioriterade åtgärderna,
syftar enligt Ragn-Sells tolkning endast till hushållsavfall. Mängden avfall som samhället och
staden genererar är dock mycket större än så. Vi anser därför att det bör tydliggöras att
samhällets alla avfallsströmmar bör hanteras på ett resurseffektivt och hållbart sätt.
Målbilden bör primärt vara att minimera användningen av jungfruliga resurser vid produktion.
När en produkt sedan blir ett avfall bör det i första hand materialåtervinnas och först därefter
energiåtervinnas.
Ragn-Sells vill också förtydliga att avfallsmängderna inte minskar vid ökad
materialåtervinning utan först då avfallets uppkomst reduceras.
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Ragn-Sells önskar en ökad tydlighet i vilka mål som eftersträvas till 2050 samt hur dessa kan
nås. Den önskade utveckling som beskrivs i materialet kan nog de flesta ställa upp på,
utmaningen ligger i en gemensam bild över vad som ska uppnås samt hur detta ska gå till.
Det anges att det under perioden ska utredas behovet av och lokalisering av
kraftvärmeanläggningar. På motsvarande sätt är avfallsanläggningar en viktig del i det
tekniska försörjningssystemet varför Ragn-Sells anser att även den framtida tillgången till
områden för behandling och deponi av avfall bör säkerställas.
En förutsättning för att fasa ut farliga ämnen ur kretsloppet är att det finns tillgänglig
kapacitet. Dvs kraftvärmeanläggningar där farliga produkter kan energiåtervinnas samt
deponier där aska innehållande farliga ämnen kan deponeras.
Vad gäller åtgärden ”minimera naturgrus och öka användning av alternativa material” vill vi
lyfta vikten av att recirkulering av avfall och återanvända material föregås av kvalitetskontroll
så att man inte skapar nya förorenade områden inför framtiden. Noteras bör även att vad
som är olämpligt att återföra förändras över tid.
Tekniska försörjningsystem (el, värme, vatten, avfall och materialåtervinning) har en naturlig
koppling samt ömsesidig påverkan på varandra. Vi saknar detta systemperspektiv och hur
positiva synergier kan uppnås genom samverkan.
Vi måste alla tillsammans hushålla med jordens resurser, eftersom resurshushållning är en
grundläggande faktor före ett hållbart samhälle. En förutsättning för att öka
materialåtervinningen är att avfallet kvalitetssäkras och de miljöfarliga ämnena fasas ut i ett
cirkulärt samhälle. I en långsiktig strategi anser vi att dessa frågor måste beröras som visar
på en progressiv framtidsinriktning. Vi saknar hur dessa förslag i samrådsförslaget har en
bäring mot en cirkulär ekonomi.
Vi anser också att en brist i förslaget är att varken de svenska miljömålen eller FN:s globala
mål nämns i underlaget. Sverige har arbetat med de svenska miljömålen sen 1990-talet och
FN:s globala mål gäller fram till år 2030. När det gäller området avfallshantering gäller det
främst miljömålet Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Minskad klimatpåverkan.
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