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Förord 

Fungerande tekniska försörjningssystem är en helt grundläggande förutsättning för  
tillväxt och god livsmiljö. Stockholmsregionen behöver tekniska försörjningssystem 
som är kapacitetsstarka, resurseffektiva och robusta (resilienta). Systemen och anlägg-
ningarna behöver underhållas, knytas ihop och utvecklas för att kunna hantera en  
växande befolkning och tillkommande verksamheter. De behöver också stå emot  
klimatförändringar, störningar, olyckor samt andra förändringar och kriser. Det kräver 
en utvecklad regional samordning och samverkan mellan såväl offentliga som privata 
aktörer. 

Tillgången till rent dricksvatten, el och värme, avloppsrening, omhändertagande av 
dagvatten och hantering av avfall tas ofta tas för givet. Tillgång till ballastmaterial  
behövs vid anläggningsarbete för att utveckla bebyggelse och transportinfrastruktur. 
Utvecklingen av resurseffektiva system och anläggningar måste bygga på kretslopps-
principer, transportsnålhet och en cirkulär ekonomi för att uppnå synergieffekter inom 
och mellan olika tekniska försörjningsfunktioner.  

Detta underlag har tagits fram för att öka kunskapen om och bidra till att utveckla av-
falls- och masshanteringen på regional nivå inom Stockholmsregionen. Utredningen 
har tagits fram av Tyréns AB på uppdrag av tillväxt- och regionplaneförvaltningen.  
Elisabet Höglund har varit ansvarig uppdragsledare på Tyréns. Fredrik Meurman på 
Ecoloop AB har agerat underkonsult genom att kvalitetsgranska delen om mass- 
hantering och täkter. 

Den här publikationen kompletterar två tidigare rapporter; Tekniska försörjnings- 
system för avfallshantering, 2017:8 och Tekniska försörjningssystem för masshantering 
och täkter, 2017:7. Den är ett kunskapsunderlag som är kopplat till den regionala ut-
vecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen beskriver regionens  
samlade vilja och ger en tydlig vägledning till hur vi ska nå de långsiktiga målen.  
Visionen är Europas mest attraktiva storstadsregion. 

Hanna Wiik 
Förvaltningschef 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Stockholms läns landsting   
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Sammanfattning 

Avfallshantering är en del av de tekniska försörjningssystemen i en hållbar stad.  
I RUFS 2050 redovisas planeringsunderlag för resurs- och avfallshantering när det  
gäller främst hushållsavfall samt masshantering och täktverksamhet. Det finns ett  
behov av att komplettera med ytterligare kunskaps- och planeringsunderlag inom dessa 
områden.  

Det finns ingen juridisk definition av begreppet verksamhetsavfall. I den här rapporten 
definieras verksamhetsavfall som det avfall som uppkommer inom verksamheter men 
som inte är avfall jämförligt med hushållsavfall. Vid markförberedande arbeten inför 
hus- eller vägbyggnation behöver man ofta schakta bort jordmassor eller spränga bort 
berg. I anläggnings- och konstruktionsarbetet används sedan jord- och bergmaterial för 
dränerande (permeabla) skikt och som fyllnadsmaterial. Ordet massor är i detta sam-
manhang synonymt med ordet material, ordet används både om schaktat material och 
fyllnadsmaterial. I vissa fall klassas massorna juridiskt som avfall, vilket får betydelse 
för efterföljande hantering. Fokus i denna rapport ligger bl.a. på juridiska aspekter 
samt transporter och platser för mellanlagring och bearbetning som är av regional  
betydelse. Syftet med denna rapport är att förtydliga hur landstinget från ett regionalt 
perspektiv kan bidra till ökad kunskap och en utveckling i rätt riktning när det gäller 
avfallshantering samt masshantering och täktverksamhet.  

För verksamhetsavfall är statistiken bristfällig. Mängderna verksamhetsavfall är svår-
bedömda idag och ännu svårare att bedöma i ett 2050-perspektiv. Verksamhetsavfallet 
är i dagsläget 4–5 gånger större än mängden hushållsavfall, vilket gör att det behöver 
beaktas vid fysisk planering. Avfallsmängderna kommer sannolikt inte att minska i 
framtiden. 

Både kommunala och privata aktörer är inblandade i hanteringen av verksamhets- 
avfall. Anläggningar och aktörer av regional betydelse redovisas i Tabell 4, Figur 2  
och Figur 3. Aktörer som verkar i större delar av Stockholmsregionen har nätverk av 
anläggningar för att driva sin verksamhet på ett väl fungerande sätt.  

Behovet av mellanlagring, mekanisk bearbetning, sortering och omlastning bedöms 
öka, vilket gör att ytor för arbetet också behöver öka. Det är troligt att det kommer att 
bli ökat fokus på samordnade transporter och cirkulära flöden mellan olika behand-
lare/återvinnare. Då behövs i framtiden större ytor där flera typer av anläggningar kan 
ligga i kluster med bra transportmöjligheter. 

Det finns ett behov av att föra dialog med identifierade aktörer om deras behov. Detta 
kan med fördel göras på regional nivå. Forum där kommunerna och de större aktörerna 
(privata och kommunala) samordnar sin planering skulle underlätta. 

Faktorer som styr återanvändning och återvinning av massor är bl.a. kvaliteten på mas-
sorna, tillgänglighet till massor när behovet uppstår, kostnader och juridiska aspekter. 
Behoven och drivkrafterna är olika hos köpare och säljare av massor. 
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Det finns potential för att återanvända och återvinna mer massor än idag. Då krävs mer 
ytor för att kunna bearbeta, hantera och utbyta massor om man vill minska transport-
avstånden. 

Att utveckla befintliga och åstadkomma nya platser för sortering, hantering och mellan-
lagring av massor är en regional samordningsfråga, de bästa lägena förutsätter ett ökat 
samarbete mellan kommuner och mellan olika kommersiella aktörer. Strategiska lägen 
och markytor behöver avsättas i den kommunala planeringen. Det behövs såväl ökad 
kunskap som incitament för kommuner att ta in detta i den kommunala översiktsplane-
ringen, vilket kan ske genom den regionala utvecklingsplanen och de processer som  
bedrivs där. 

Juridik och praxis för återanvändning och återvinning av massor erbjuder stora utma-
ningar. Effektivare praxis skulle behöva utvecklas om återanvändning och återvin-
ningen av massor ska kunna öka. Här spelar den nationella nivån en särskilt viktig roll.  
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Inledning 

Avfallshantering är en del av de tekniska försörjningssystemen i en hållbar stad.  
I RUFS 2050 redovisas planeringsunderlag för resurs- och avfallshantering när det  
gäller främst hushållsavfall samt masshantering och täktverksamhet. Det finns ett  
behov av att komplettera med ytterligare kunskaps- och planeringsunderlag inom  
dessa områden.  

Det finns ingen juridisk definition av begreppet verksamhetsavfall. I den här rapporten 
definieras verksamhetsavfall som det avfall som uppkommer inom verksamheter men 
som inte är avfall jämförligt med hushållsavfall. Vid markförberedande arbeten inför 
hus- eller vägbyggnation behöver man ofta schakta bort jordmassor eller spränga bort 
berg. I anläggnings- och konstruktionsarbetet används sedan jord- och bergmaterial för 
dränerande (permeabla) skikt och som fyllnadsmaterial. Ordet massor är i detta sam-
manhang synonymt med ordet material, ordet används både om schaktat material och 
fyllnadsmaterial. I vissa fall klassas massorna juridiskt som avfall, vilket får betydelse 
för efterföljande hantering. Fokus i denna rapport ligger bl.a. på juridiska aspekter 
samt transporter och platser för mellanlagring och bearbetning som är av regional  
betydelse. Syftet med denna rapport är att förtydliga hur landstinget från ett regionalt 
perspektiv kan bidra till ökad kunskap och en utveckling i rätt riktning när det gäller 
avfallshantering samt masshantering och täktverksamhet.  
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Syfte 

Syftet med denna rapport är att förtydliga hur landstinget från ett regionalt perspektiv 
kan bidra till ökad kunskap och en utveckling i rätt riktning när det gäller avfalls- 
hantering samt masshantering och täkter. Underlaget ska underlätta vid planering för 
regionens utveckling. Underlaget ska också fungera som utgångspunkt vid diskussioner 
avseende framtida försörjningssystem och en fungerande avfallshantering. 
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Verksamhetsavfall 

Bakgrund 
Avfallshanteringen omfattar avfall från både hushåll och verksamheter. Mängden avfall 
från verksamheter är betydligt större än mängden från hushåll, samtidigt som det  
finns mer utförlig och säker statistik avseende hushållsavfall. För verksamhetsavfall är 
statistiken bristfällig och underlaget för bedömningar är därför svårarbetat. 

De strategiska slutsatser som redovisas i RUFS 2050, när det gäller hushållsavfall,  
gäller i stor utsträckning även för verksamhetsavfall.  

Definition av verksamhetsavfall 
Det finns ingen juridisk definition av begreppet verksamhetsavfall i miljöbalken1 eller 
avfallsförordningen2. I den här rapporten definieras verksamhetsavfall som det avfall 
som uppkommer inom verksamheter men som inte är avfall jämförligt med hushålls-
avfall. Den uppdelning av olika typer av verksamhetsavfall som redovisas i denna  
rapport bygger på den nationella statistik som presenteras i Avfall i Sverige 20143. 

Verksamhetsavfallet delas upp i avfall från: 

• Gruvverksamhet (inte aktuellt i Stockholms län) 
• Byggverksamhet 
• Avfallshantering och partihandel med skrot (i princip enbart sekundärt avfall,  

d.v.s. avfall från hantering av avfall, exempelvis sortering) 
• Tjänsteproducenter, bl.a. handel, reparation, informations- och kommunikations-

verksamhet, finans- och försäkringsverksamhet och offentlig förvaltning (sjukhus, 
försvar, flygplatser etc.) samt all typ av service   

• Energiförsörjning (inklusive askor och slagg från avfallsförbränning) 
• Pappers- och pappersvarutillverkare 
• Metall och metallvaror 
• Livsmedelsframställning 
• Verkstadsindustrin 
• Jordbruk, skogsbruk och fiske 
• Övriga branscher 

                                                        
1 Miljöbalk (1998:808) 
2 Avfallsförordning (2011:927) 
3 Avfall i Sverige 2014, Naturvårdsverket juni 2016, rapport 6727 
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Faktabild över nuläget – mängder, flöden och 
anläggningar 

Avfallsmängder 
I Sverige genereras ca 4.2 miljoner ton hushållsavfall per år och ca 24 miljoner ton 
verksamhetsavfall exklusive gruvavfall4. Det genereras alltså knappt sex gånger mer 
verksamhetsavfall än hushållsavfall i Sverige. Den samlade statistik som finns för  
verksamhetsavfall är på nationell nivå.  

Den totala hushållsavfallsmängden i Stockholm var 2015 cirka 1,3 miljoner ton, inklu-
sive slam från enskilda avlopp.5 Beräknade verksamhetsavfallsmängder för Stockholms 
län från den nationella statistiken för 2014 baserat på befolkningsmängd respektive 
omsättning per bransch blir 6,5 miljoner ton respektive 5,6 miljoner ton, se Tabell 1  
nedan. Mängden verksamhetsavfall verkar alltså vara i storleksordningen fyra till fem 
gånger större än hushållsavfallsmängden.  

I bedömningen av mängder verksamhetsavfall i Stockholmsregionen har vi använt flera 
olika metoder och källor. I Tabell 1 nedan redovisas bedömda mängder av verksam-
hetsavfall från olika branscher för Stockholmsregionen, beroende på metod och källa. 
Mängderna i Tabell 1 nedan har baserats på underlag av varierande noggrannhet, är 
osäkra och ska betraktas som storleksordningar.  

I Figur 1 redovisas hur avfallsmängderna från olika verksamheter förhåller sig storleks-
ordningsmässigt till varandra.  

Figur 1. Andel verksamhetsavfall från olika branscher. Totalt ca 6 miljoner ton  
verksamhetsavfall, att jämföra med mängden hushållsavfall i Stockholm som  
var ca 1,3 miljon ton 2015. 

  

                                                        
4 Avfall i Sverige 2014 Naturvårdsverket juni 2016, rapport 6727 
5 Tekniska försörjningssystem för avfallshantering, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting 

2017 
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Tabell 1. Verksamhetsavfallsmängder i Stockholms län (ton). Kursiva branscher  
ingår i den fetmarkerade ovanstående branschen. Grå markering är den mängd 
som bedömts som den mest realistiska. Osäkerheterna är mycket stora. 

Branscher 

Verksamhetsavfall [ton] 
Beräknad från nationell 

statistik baserad på Tillståndspliktiga 
anläggningar i 
Utsläppsregistret6,7 

Enligt egen 
rapport befolknings-

mängd 
omsättning 
per bransch8 

Byggverksamhet 2 047 000 2 848 000     

Avfallshantering och 
partihandel med skrot 1 035 000 677 000 941 000   

Tjänsteproducenter 460 000 752 000     

Energiförsörjning 437 000 437 000 162 000   

Papper- och 
pappersvarutillverkning 345 000 226 000 3 000   

Metall och metallvaror 345 000 226 000 104 000   

Livsmedelsframställning 253 000 166 000 1 000   

Verkstadsindustrin 179 000 117 000     

Jord-, skogsbruk och fiske 151 800 20 000 0   

Övriga branscher, varav: 253 000 166 000     

Vattenförsörjning, 
avloppsrening och sanering 56 000    130 0009 

Kemikalie-, läkemedels och 
plastprodukter 76 000   10 000   

Tillverkning av trä- och 
trävaror 55 000       

Tillverkning av mineraliska 
produkter 51 000       

Möbeltillverkning, reparation 
och installation av maskiner 18 000       

Stenkols och 
petroleumprodukter 4 000       

Textilvarutillverkning 4 000       

Summa 6 472 000 5 634 000   

 

Avfallsmängderna och bedömning av vilken mängd som är mest realistisk har bland 
annat baserats på: 

1. Data från miljörapporter och andra redovisningar från avfallsanläggningar och 
branscher där det är få verksamhetsutövare inom en viss typ av verksamhetsavfall 
(t.ex. askor).  

2. Nationell statistik omräknad utifrån befolkningsmängd  

                                                        
6 Utsläppsregistret, https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/ 
7 Alla tillståndspliktiga verksamheter i Stockholms län redovisar inte sitt avfall i Utsläppsregistret. 
8 Källa: SCB 
9 Miljörapporter från Bromma reningsverk, Henriksdals reningsverk, Käppala reningsverk, Himmerfjärdsverket 
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3. Nationell statistik omräknad utifrån omsättning för respektive bransch. Här finns 
ytterligare osäkerheter då omsättningsstatistiken och avfallsstatistiken inte helt och 
hållet delas upp på samma sätt.  

4. Sammanställningar från Utsläppsregistret. I Utsläppsregistret redovisar företag  
som bedriver miljöfarlig verksamhet och har rapporteringsskyldighet enligt EG- 
förordningen 166/2006, utsläpp och avfallsmängder.10   

Bedömningen är att mängderna markerade med grått i Tabell 1 är de mest realistiska 
för respektive bransch. Bedömningen har gjorts utifrån konsulternas expertkunskap 
samt statistiskt underlag avseende omsättning för olika verksamheter och befolknings-
fördelning i Stockholms län jämfört med övriga Sverige.  

Exempelvis bedöms byggverksamheten vara större i Stockholms län än generellt i  
Sverige vilket gör att mängderna baserade på nationell statistik för omsättning per 
bransch är mest realistisk.  

Gällande avfallshantering och partihandel med skrot däremot bedöms mängden base-
rad på nationell statistik och befolkningsmängd vara mer trovärdig. Detta framförallt 
då mängden avfall från anläggningarna i utsläppsregistret annars är högre än den  
totala mängden avfall från avfallshantering och partihandel med skrot oavsett till-
stånds- eller anmälningsklass. Askor från avfallsförbränning ingår i Avfallshantering 
och partihandel med skrot i Utsläppsregistret, men i Energiförsörjning i statistik från 
Avfall i Sverige 2014. Därför är det också säkrare att använda mängder från den nation-
ella statistiken. 

Avfallsmängderna avseende tjänsteproducenter bedöms som mest realistiska vid  
beräkning från nationell statistik baserad på omsättning per bransch då avfallsmäng-
derna sannolikt korrelerar starkare med omsättning hos tjänsteproducenten än med 
befolkningsmängd.  

Avseende avfallsmängderna från energiförsörjning har beräkningarna från nationell 
statistik baserad på befolkningsmängd och omsättning per bransch resulterat i samma 
mängder varför dessa bedöms mer realistiska än mängderna som redovisas för till-
ståndspliktiga anläggningar i uppsläppsregistret hos Naturvårdsverket. Generellt har 
Utsläppsregistret visat sig sakna avfallsmängder från anläggningar som borde finnas 
med. Uppdelningen är också en annan. Askor från avfallsförbränning ingår i Avfalls-
hantering och partihandel med skrot i Utsläppsregistret, men i Energiförsörjning i  
statistik från Avfall i Sverige 2014.  

 
 
 
 
 
 

                                                        
10 Alla företag som visas i Utsläppsregistret har tillstånd och lämnar årliga miljörapporter till Svenska  

Miljörapporteringsportalen (SMP). Data från SMP överförs till Utsläppsregistret. Uppgifter finns från åren 2007–2017. 
Alla tillståndspliktiga företag i Stockholms län har dock inte redovisat avfallsmängder i Utsläppsregistret. 
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Avfallsmängderna från övriga kategorier bedöms vara mest realistiska vid beräkning 
från nationell statistik baserad på omsättning. Anledningen till det är bland annat  
att tillverkningsindustrin är mer knuten till geografiska placeringar, exempelvis för 
papper- och pappersvarutillverkning. Även jordbruket bedöms förekomma i mycket  
liten omfattning i Stockholms län jämfört med övriga landet varför även de mängderna 
bedöms representeras bäst vid beräkning från nationell statistik baserad på  
omsättning. 

Avfallsflöden 
Avfall transporteras och behandlas på olika sätt beroende på avfallsslag och behand-
lingsmetod. Behandling av avfall som utförs inom regionen eller i vissa fall i anslutande 
region är generellt: 

1. Förbehandling av visst elavfall 
2. Behandling av visst annat farligt avfall (Svensk freonåtervinning) 
3. Mekanisk bearbetning/sortering, mellanlagring, omlastning 
4. Förbränning 
5. Rötning 
6. Återvinning av massor (se vidare beskrivning i delen om Masshantering) 
7. Deponering 

Behandling som generellt utförs utanför regionen är typiskt: 

1. Förbehandling/behandling av elavfall 
2. Behandling av farligt avfall (t.ex. förbränning vid Fortum Waste Solutions AB  

i Kumla) 
3. Materialåtervinning (t.ex. glasbruk, pappersbruk, metallsmältverk o.s.v.) 
4. Återvinning av annat avfall än massor för anläggningsändamål, exempelvis  

avloppsslam och askor. 

Vilka branscher som genererar mest avfall redovisas i Figur 1. I Tabell 2 nedan redovi-
sas en sammanställning över avfall från dessa branscher, transportsätt och behov av 
ytor för mellanlagring, bearbetning och omlastning i ett regionalt perspektiv. Under  
tabellen följer en lite mer detaljerad beskrivning av avfallet från respektive bransch.  
Det vanligaste sättet som avfall transporteras på i Stockholmsregionen är lastbil. För 
transporter till och från Stockholmsregionen förekommer även både båttransporter och 
tågtransporter i viss omfattning. En mycket liten del av det farliga avfallet från till-
ståndspliktiga anläggningar skickas utomlands för återvinning, se bilaga 1. 
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Tabell 2. Sammanställning över avfall från olika branscher, transportsätt och behov 
av ytor för mellanlagring, bearbetning och omlastning i ett regionalt perspektiv. 

Typ av avfall Typ av transport Behov av ytor för mellanlagring  
och bearbetning i ett regionalt  
perspektiv 

Bygg- och 
rivningsavfall 

Lastbil Materialterminaler11 för mekanisk 
bearbetning, sortering och mellanlagring. 
 
Anläggningar för mekanisk bearbetning, 
sortering och mellanlagring.12 
 
Avfallsförbränningsanläggningar 
 
Deponi 
 

Avfall från 
avfallshantering och 
partihandel med 
skrot 

Lastbil 
 

Mellanlagring i väntan på transport från 
avfallsanläggning. 
 
Avfallsförbränningsanläggningar 
 
Deponi 
 

Avfall från 
tjänsteproducenter 

Lastbil från 
avfallsproducent till 
mellanlagring/sortering 
Lastbil/järnväg/båt 
beroende på utsorterad 
fraktion 

Sortering och mellanlagring 
 
Avfallsförbränningsanläggningar 
 
Deponi 

Avfall från 
energiförsörjning 

Lastbil  
Tåg kan vara ett 
alternativ för långväga 
transporter 

Mellanlagring i väntan på transport från 
avfallsanläggning. 
 
Mellanlagring av bottenaskor 

Avfall från 
vattenförsörjning 
och avloppsrening 

Lastbil  
Tåg 

Lagring för hygienisering av slam för 
spridning på åkermark. 

Avfall från övrig 
tillverkning och 
verkstadsindustri 

Ej kartlagt, sannolikt 
lastbil i första hand.  

? 

 

Bygg- och rivningsavfall 
Enligt nationell statiskt bestod bygg- och rivningsavfall 2014 till 60 vikt-% av jord, 
knappt 20 % blandat avfall och ca 13 % muddermassor 13. Massor transporteras i stor 
utsträckning med lastbil, även om man i samband med förbifart Stockholm och utbygg-
naden av tunnelbanan utför viss transport med pråm. För mer information om denna 

                                                        
11 Med materialterminaler avses anläggningar för hantering av massor. Dessa har generellt större ytbehov än anlägg-

ningar som hanterar andra typer av avfall (se nedanstående fotnot). 
12 Med Anläggningar för mekanisk bearbetning, sortering och mellanlagring avses i denna tabell, anläggningar som inte 

hanterar massor (se ovanstående fotnot).  
13 Avfall i Sverige 2014. 
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del av bygg- och rivningsavfall, se Rapporten Tekniska försörjningssystem för mass-
hantering och täkter, samt avsnitt Masshantering och täkter i denna rapport.  

Avfall som inte är massor samlas vanligtvis i container eller s.k. big bags/storsäckar/ 
byggsäckar med varierande sorteringsgrad och transporteras med lastbil till 
behandling beroende på typ av avfall. 

Muddermassor dumpas oftast i den vattenförekomst där de genereras. 

Avfall från avfallshantering och partihandel med skrot 
Denna kategori består i princip enbart av s.k. sekundärt avfall, d.v.s. avfall som 
bearbe-tats på något sätt men fortfarande är avfall. Exempel på detta är t.ex. insamlat 
träavfall som flisas, eller om blandat industriavfall (primärt avfall) eftersorteras i olika 
frakt-ioner (sekundärt avfall). Avfallet bearbetas alltså ofta på någon avfallsanläggning, 
och transporteras sedan vidare till någon typ av slutbehandling (materialåtervinning,  
energiåtervinning). Vanligast är sannolikt transport med lastbil, även om tåg skulle 
kunna vara ett alternativ för långväga transporter. 

Avfall från tjänsteproducenter 
Det råder stor osäkerhet kring vilken typ av avfall som uppstår från 
tjänsteproducenter. I Tabell 3 redovisas en sammanställning från Stockholms läns 
landsting över avfall som uppkommit i deras sjukhusfastigheter 2016. Det kan tjäna 
som modell över vilken typ av avfall som uppstår hos tjänsteproducenter. Typiskt 
uppstår hushållsavfallsliknande avfall, samt förpackningar och returpapper, metall, 
elavfall, brännbart material och grovavfall. Förutom detta genereras olika typer av 
specialavfall som är specifikt för olika typer av tjänsteleverantörer. 

Transporter sker sannolikt i huvudsak med lastbil antingen direkt till behandling  
(t.ex. för brännbart avfall) eller till platser för sortering, mellanlagring och omlastning. 

Tabell 3. Avfall som uppkom i landstingets sjukhusfastigheter 201614 

Organiskt och materialåter-
vinningsbart avfall Vikt (ton) Övrigt avfall Vikt (ton) 

Matavfall 642 Brännbart 7 813 

Förpackningar och returpapper 1 921 Sekretess 
(energiåtervinning) 4 

Metallskrot 54 Grovavfall 1 128 

Sekretess (materialåtervinning) 181 Vårdens specialavfall 801 

Elavfall 184 Summa 9 746 

Summa 2 983 

Total mängd avfall (ton) 12 729 

14 Miljöredovisning 2016, Stockholms läns landsting, LS 2016–1166 
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Avfall till och från energiförsörjning 
Transport av avfall till Stockholmsregionen för förbränning sker med båt, tåg och last-
bil. Inom Stockholmsregionen är det främst lastbil. Transporter med båt sker främst av 
träavfall till Igelstaverket. De redovisar att de tar emot ca 200 fartyg, 100 tåg och 
23 000 lastbilar per år. Det handlar då både om leveranser av träavfall och brännbart 
avfall, men också av biobränsle som inte är avfall.15  

En stor del av avfallet från energiförsörjning är askor som används i stor utsträckning 
som konstruktionsmaterial på deponier. Flygaska från avfallsförbränning transporteras 
till Langöya i Norge och används för utfyllnad/deponeras. Aska från biobränslen sprids 
på skogsmark. Mellanlagring sker ofta i anslutning till förbränningsanläggningen. 
Transport sker oftast med lastbil, även om tåg och i vissa specialfall båt är ett alternativ. 

Avfall från vattenförsörjning och avloppsrening 
Avfallet består mestadels av slam, gallerrens och massor från t.ex. ledningsarbeten. 
Massor återvinns eller deponeras. Gallerrens skickas till avfallsförbränning. Slam 
sprids antingen på åkermark efter bearbetning (bl.a. hygienisering genom lagring),  
eller transporteras till Aitikgruvan (norra delen av Norrland) och används för utfyllnad. 
Dessa transporter sker med tåg. 16  

Avfall från övrig tillverkning och verkstadsindustri 
Detta avfall kan bestå av många olika typer av specialavfall. Dessa avfallstyper har inte 
utretts närmare. Det är oklart hur dessa typer av avfall transporteras.  

Avfallsanläggningar och aktörer 
Det här avsnittet innehåller beskrivning av de aktörer och anläggningar som är viktig-
ast för verksamhetsavfall idag. 

I detta avsnitt bortser vi från anläggningar för massor, då dessa hanterats i rapporten 
Tekniska försörjningssystem för masshantering och täkter.17  

I underlagsrapporten Tekniska försörjningssystem för avfallshantering görs en bedöm-
ning av hur behovet av olika anläggningar kommer att förändras för att hanteringen av 
hushållsavfall ska ske högre upp i avfallstrappan. Slutsatser som är relevanta för verk-
samhetsavfall är sammanfattningsvis att det kommer att behövas mer kapacitet när det 
gäller sortering, mekanisk bearbetning, mellanlagring och omlastning om materialåter-
vinningen ska öka.  

I bilaga 2 redovisas samtliga tillståndspliktiga avfallsanläggningar i länet, och i bilaga 3 
redovisas en sammanställning över aktörer som har mer än en tillståndspliktig avfalls-
anläggning av något slag. I tabellen i bilaga 3 finns också en bedömning av om anlägg-
ningen är relevant i ett regionalt perspektiv.  

                                                        
15 http://www.soderenergi.se/web/Transporter.aspx  
16 Miljörapport 2016 för Stockholm Vatten och Avfall, Henriksdals reningsverket och Bromma reningsverk. 
17 Tekniska försörjningsystem för masshantering och täkter, Tillväxt och regionplaneförvaltningen 2017.  
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Verksamhetsavfall hanteras av både privata och kommunala aktörer, se Tabell 4. Rele-
vanta anläggningar är avfallsförbränningsanläggningar, biogasanläggningar, deponier 
och andra avfallsanläggningar.  

Anläggningar för sortering, mekanisk bearbetning, mellanlagring och omlastning finns 
spridda på olika håll i länet. De större avfallsaktörerna har ofta flera anläggningar för 
denna hantering, ibland i kombination med deponi, för att få till bra logistik i verksam-
heten. 

För de större privata aktörerna (se Tabell 4) är det svårt att bedöma vilka av anlägg-
ningarna som är av regional betydelse. Aktörerna verkar i hela Stockholms län, och de 
har ett antal anläggningar för att driva sin verksamhet på ett väl fungerande sätt. Beho-
vet av den typen av anläggningar kommer inte att minska framöver utan snarare öka. 
Det finns ett behov av att föra dialog med dessa aktörer angående platser för avfalls-
hantering i regionen. 

Tabell 4. Aktörer och anläggningar av regional betydelse  
(se även Figur 2 och Figur 3). 

Aktörer  Anläggning  Kommentar 
Stockholm Vatten 
och Avfall, SVOA 

Valsta slammellanlager  För slam som ska spridas på åkermark. 
Lagringen är en del av hygieniserings-
processen. 

Henriksdals reningsverk Reningsverk 

Käppalaförbundet Käppalaverket Reningsverk 

SYVAB Himmerfjärdsverket Reningsverk 

Fortum värme 
samägt med 
Stockholms stad 

Bristaverket 
Högdalenverket  

Avfallsförbränning 

Söderenergi Igelstaverket Avfallsförbränning (dock ej 
hushållsavfall) 

E.ON Högbytorp Avfallsförbränning under byggnation 

Vattenfall AB Avfallsförbränning i 
Uppsala 

Avfallsförbränning 

SRV återvinning AB Sofielund  
Sortering, mekanisk 
bearbetning, mellanlagring 
och omlastning, deponi 

SRV:s huvudanläggning. SRV 
återvinning AB ägs av fem kommuner 
på Södertörn: Huddinge, Haninge, 
Botkyrka, Salem och Nynäshamn. 
Kommunerna har gett SRV i uppdrag 
att sköta insamling och hantering av 
hushållsavfall. 

SÖRAB Löt  
Hagby 
Sortering, mekanisk 
bearbetning, mellanlagring 
och omlastning, deponi 

SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag 
som ägs av kommunerna Danderyd, 
Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, 
Stockholm, Sundbyberg, Täby, 
Upplands Väsby och Vallentuna. De tar 
hand om det hushållsavfall som 
uppkommer i samtliga ägarkommuner 
förutom Stockholm. De tar även emot 
verksamhetsavfall från företag i 
regionen. 
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Fortsättning Tabell 4. Aktörer och anläggningar av regional betydelse. 

Aktörer  Anläggning  Kommentar 

Svensk 
Freonåtervinning 

Svensk freonåtervinning  
 

Freonåtervinning, hanterar freon från 
kylmöbler samt bygg- och rörisolering. 
Är en anläggning av nationellt intresse. 

Ragnsells Högbytorps 
avfallsanläggning 

Sortering, mekanisk bearbetning, 
mellanlagring och omlastning, deponi 

Suez Koviks avfallsanläggning Sortering, mekanisk bearbetning, 
mellanlagring och omlastning, deponi 

Stena Recycling Privat aktör som har mer 
än en anläggning i länet 
samt har sina 
anläggningar spridda i 
flera kommuner och 
därmed bedöms vara av 
regional betydelse, se 
Figur 3. 
 

(Stena äger nu också IL Recycling) 

Ragnsells 
AB/Ragnsells 
Avfallsbehandling 
AB 

 

Suez Recycling  

Veolia Recycling Anläggning i Veddesta är störst inom 
Järn, Metall och Farligt Avfall  
Anläggning i Rosersberg är störst på 
Papper och Plast och Trä 
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Figur 2. Anläggningar av regional betydelse för hantering av verksamhetsavfall, 
med undantag för rena masshanteringsanläggningar. 
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Figur 3. Anläggningar som tillhör privata aktörer av regional betydelse. 
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Avfallsmängder och framtidsscenarier 
Det finns stora utmaningar med att bedöma mängden verksamhetsavfall i ett 2050-
perspektiv. På nationell nivå har man genomfört bedömningar inom ramen för forsk-
ningsprogrammet Hållbar avfallshantering som pågick 2006–2012. Profu har också 
gjort bedömningar av framtidsscenarier när det gäller avfallsmängder. I beräkningarna 
för Stockholmsregionen har vi valt att räkna på följande scenarier: 

• Ökning i relation till ökning av befolkningsmängd (46 % mer avfall 2050 än 2015) 
• Tre scenarier från forskningsprogrammet Hållbar avfallshantering  

- Global hållbarhet (17 % mer avfall 2050 än 2015)  
- Regionala marknader (90 % mer avfall 2050 än 2015) 
- Globala marknader (180 % mer avfall 2050 än 2015) 

Som nuläge används det underlag som presenteras i Tabell 1, Verksamhetsavfalls-
mängder i Stockholms län. De mängder som används för respektive bransch är de som 
bedömts som mest realistiska i ett nutidsscenario (de gråmarkerade). Beräkningarna av 
avfallsmängderna för framtida scenarier redovisas i Tabell 5 nedan. 

Jämförelsen mellan de olika scenarierna visar på stora skillnader i hur stora avfalls-
mängderna kommer att bli i ett 2050-perspektiv. En av de stora faktorerna som  
påverkar avfallsmängderna är befolkningsökningen men även teknikutveckling,  
ekonomisk tillväxt och införande av olika typer av styrmedel påverkar. Scenariot med 
lägst ökning resulterar i ca 7 miljoner ton verksamhetsavfall 2050 medan det sämsta 
scenariot resulterar i 17 miljoner ton.  

Liksom redovisningen av framtida trender i Bilaga 4 visar på kommer avfallshante-
ringen med stor sannolikhet se annorlunda ut än idag. Ett exempel på detta är digitali-
seringen som blir en allt större del i dagens samhälle. Detta är också något som kom-
mer att påverka avfallsmängderna, både genom vilket avfall som uppkommer, hur stora 
mängder som uppkommer samt hur det hanteras efter att det uppkommit. Eftersom 
det idag inte går att veta hur utvecklingen kommer att se ut framöver kommer det  
behöva finnas en flexibilitet i system som används för transport, sortering, lagring och 
bearbetning av avfall. 

Beskrivning av scenarierna 

Regionala marknader  
I detta scenario antas globaliseringen bli svagare med mer framträdande regioner i 
världen. I och med ökande handelshinder växer handeln inom regionerna vilket exem-
pelvis leder till att klyftan mellan Nord och Syd ökar. På grund av svårigheterna att 
komma överens globalt går det trögt med kampen mot CO2- utsläppen. Fokus ligger 
istället på de regionala och lokala miljöfrågor som är akuta och uppenbara. EU är starkt 
och relativt slutet mot omvärlden.18 

                                                        
18 Framtida förutsättningar för en hållbar avfallshantering - Övergripande omvärldsscenarier samt referensscenario, 

Karl-Henrik Dreborg och Sara Tysk, KTH 2008. 
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Global hållbarhet  
Globaliseringen fortsätter med stärkt frihandel och internationell, ständigt föränderlig 
arbetsfördelning. Ett växande politiskt ansvarstagande för gemensamma problem som 
klimatproblematiken och den hårda belastningen på naturresurser ger en starkare poli-
tisk styrning av utsläpp och användning av resurser, med utsläppsrätter som ett typiskt 
exempel. FN:s auktoritet och effektivitet har också stärkts.19  

Globala marknader  
Globaliseringen fortsätter. Ledstjärnan, även i U-länder, är tillväxt där internationell 
frihandel, fortsatt internationalisering av produktionssystem samt arbetskraftsmigra-
tion är några av verktygen. De politiska ingreppen för att påverka resursanvändning 
och miljöbelastningen försvagas. Fattiga länder närmar sig ekonomiskt, men det är  
få länder som prioriterar social och ekonomisk jämlikhet. Det ökande antalet inter- 
aktioner leder också till att de globala transporterna ökar, liksom konkurrensen och 
konflikterna kring resursanvändningen. I dessa konflikter finns ingen långsiktig och 
stabil lösning och det saknas organ som stöder konflikthantering i de fattigare region-
erna, särskilt då FN:s inflytande och effektivitet är försvagat.20 

Tabell 5 Avfallsmängder 2050 i olika framtidsscenarier (kton/år). 

Avfallstyp Bedömt 
nuläge 
(från 
Tabell 1) 

Beräknad 
utifrån 
Befolknings-
ökning 
enligt RUFS 

Sannolikast 
scenario 
(Regionala 
marknader) 

Bästa 
scenario 
(Global 
hållbarhet) 

Sämsta 
scenario 
(Globala 
marknader) 

Byggverksamhet 2 848 4 148 5 425 3 321 8 014 

Avfallshantering och 
partihandel med skrot 1 035 1 507 1 971 1 207 2 912 

Tjänsteproducenter 752 1 095 1 432 877 2 116 

Energiförsörjning 437 636 832 510 1 230 

Papper- och 
pappersvaru-
tillverkning 

226 329 430 264 636 

Metall och metallvaror 226 329 430 264 636 

Livsmedels-
framställning 166 242 316 194 467 

Verkstadsindustrin 117 170 223 136 329 

Jordbruk, skogsbruk 
och fiske 20 29 38 23 56 

Övriga branscher, 
varav: 166 242 316 194 467 

Vattenförsörjning, 
Avloppsrening och 
Sanering 

130 189 248 152 366 

Summa 5 993 8 728 11 415 6 988 16 863 

                                                        
19 Framtida förutsättningar för en hållbar avfallshantering - Övergripande omvärldsscenarier samt referensscenario, 

Karl-Henrik Dreborg och Sara Tysk, KTH 2008. 
20 Framtida förutsättningar för en hållbar avfallshantering - Övergripande omvärldsscenarier samt referensscenario, 

Karl-Henrik Dreborg och Sara Tysk, KTH 2008. 
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Trender och utveckling 
I bilaga 4 återfinns en bruttolista över trender. Utifrån de trender som redovisas där 
kan vissa generella reflektioner göras kring hur dessa kan komma att påverka den reg-
ionala planeringen. 

En av de stora trenderna som iakttagits är den stora teknikutveckling som sker. Samti-
digt som tekniken utvecklas till att underlätta arbetsuppgifter som utförs idag skapas 
även nya behov av tekniklösningar. Förutom mer el-avfall kommer detta även att 
kunna leda till fler sammansatta ämnen som kan bli en utmaning att ta hand om på  
ett miljömässigt gynnsamt sätt. Ur ett regionalt perspektiv kan denna trend komma att 
påverka de flöden som idag sker av material genom att flödena får nya vägar. Detta kan 
ge en annorlunda belastning på transportnäten än vad som finns idag. Trenden kan 
även leda till större avfallsmängder vilket också påverkar storleken på materialflödena. 

Ytterligare en trend som syns kopplat till ökade avfallsmängder är mer tunga och också 
längre transporter. Samtidigt finns en trend som visar på att fordonsflottan kan komma 
att bli mer elektrifierad och även bestå av fler autonoma fordon. Detta kan leda till 
ökade möjligheter till långa transporter utan stor miljöpåverkan samtidigt som trans-
porter kan ske på tider då persontrafik inte belastar transportnätet lika mycket. Dock 
ser vi inte att detta kommer ersätta all trafik vilket gör att det även finns behov av sam-
ordning av behandling och mellanlagring samt utveckling av mer industriella kluster. 

Ytterligare en iakttagen trend är ett ökat behov av ytor för behandling av avfall, fram-
förallt för materialåtervinning. Exempelvis kan det komma att bli fler men kanske 
mindre avfallsanläggningar inom tätorterna, vilket minskar transporterna men istället 
skapar ett ytbehov som kan vara svårt att tillgodose. Decentralisering av avfallshante-
ringen kan vara ett sätt att minska sårbarheten.  

Slutsatser och bedömning av framtida behov 
Det finns ingen juridisk definition av begreppet verksamhetsavfall i miljöbalken eller 
avfallsförordningen men begreppet verksamhetsavfall används för att beskriva avfall 
som inte är hushållsavfall.  

För verksamhetsavfall är statistiken bristfällig och osäkerheterna kring mängderna 
verksamhetsavfall är stora. Verksamhetsavfall delas upp på olika sätt i olika källor  
vilket också försvårar bedömningarna.  

Utifrån underlaget i den här rapporten bedöms följande slutsatser ändå vara rimliga.  

• Mängderna verksamhetsavfall är svårbedömda idag och ännu svårare i framtids- 
scenarierna. Verksamhetsavfallet är nu i storleksordningen 4–5 gånger mängden 
hushållsavfall vilket gör att det behöver beaktas vid fysisk planering.  

• Avfallsmängderna kommer sannolikt inte att minska i framtiden. 
• Behovet av platser för mellanlagring, mekanisk bearbetning, sortering och omlast-

ning kommer att öka. 
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• Både kommunala och privata aktörer är inblandade i hanteringen av verksamhets-
avfall. Anläggningar och aktörer av regional betydelse redovisas i Tabell 4 och Figur 
2 och Figur 3.  

• För de aktörer som redovisas i Figur 3, och som arbetar mycket med mellanlagring, 
mekanisk bearbetning, sortering och omlastning, är det svårt att bedöma vilka av 
anläggningarna som har regional betydelse. Aktörerna verkar i hela Stockholms län, 
och de har ett antal anläggningar för att driva sin verksamhet på ett väl fungerande 
sätt.   

• När det gäller mellanlagring, mekanisk bearbetning, sortering och omlastning är  
behovet inte fullständigt kartlagt. Behovet bedöms öka, vilket gör att ytor för arbetet 
också behöver öka, om transporterna inte ska öka. 

• Det finns ett behov av att föra dialog med de aktörer som redovisas i Tabell 4, kring 
deras behov. Detta kan med fördel göras på regional nivå. 

• Det vanligaste sättet som avfall transporteras på i Stockholmsregionen är lastbil. För 
transporter till och från Stockholmsregionen förekommer även både båttransporter 
och tågtransporter i viss omfattning. En mycket liten del av det farliga avfallet från 
tillståndspliktiga anläggningar skickas utomlands för återvinning, se bilaga 1. 

• Transport av avfall till Stockholmsregionen för förbränning sker med båt, tåg och 
lastbil. Inom Stockholmsregionen är det främst lastbil. 

• Det är troligt med mer fokus på samordnade transporter och cirkulära flöden mellan 
olika behandlare/återvinnare. Då behövs i framtiden större ytor där flera typer av 
anläggningar kan ligga i kluster med bra transportmöjligheter. 

• Kommunerna behöver beakta behovet av platser för mellanlagring, mekanisk bear-
betning, sortering och omlastning, samt deponering av verksamhetsavfall vid över-
siktsplanering.  

• Forum där kommunerna och de större aktörerna (privata och kommunala) sam- 
ordnar sin planering skulle underlätta. 
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Masshantering och täkter 

Syfte 
Detta avsnitt innehåller kompletterande underlag till RUFS 2050 och rapporten  
Tekniska försörjningssystem för masshantering och täkter. Syftet är att ta fram  
diskussionsunderlag för genomförande av den regionala planen med fokus på hinder 
och möjligheter, transportsnålhet samt förutsättningar för regionala ytor och platser 
för bearbetning och mellanlagring av massor, så kallade materialterminaler. 

Bakgrund 
Byggande genererar ett stort behov av material i form av massor och täktmaterial.  
Behovet består i huvudsak av: 

• Material till permeabla skikt (krossat berg eller grus) 
• Fyllnadsmassor (av varierande kvalitet, dock ej mjuka massor)  
• Betonggrus till betongtillverkning 

Vid byggande uppstår också massor och entreprenadberg: 

• Entreprenadberg som krossas och återanvänds eller återvinns om det har rätt  
kvalitet 

• Sand och grus 
• Morän 
• Mjuka massor  
• Övriga massor (torv, gammalt fyllmaterial) 
• Förorenade massor 
• Krossad betong från rivning 

Hanteringen av massor och krossat berg tar stora ytor i anspråk. Endast ca 10 % av 
sand, grus och morän bedöms återanvändas på byggarbetsplatsen.21 En stor andel av 
den ballast som används idag kommer från täkter.  

Hanteringen av massor och krossat berg genererar transporter. 2015 fraktades totalt 52 
miljoner ton gods med svenska lastbilar till, från och inom Stockholms län.22 Den totala 
körsträckan för tunga lastbilstransporter utgör dock mindre än 1 % av den totala kör-
sträckan för personbil, lätt lastbil, tung lastbil och buss i Sverige.23 Åkeribranschen 
själva uppskattar att bygg- och anläggningssektorn står för 50 % av den tunga  
trafiken i Stockholmsregionen. Massgods av olika slag (dvs jord, grus, sten och 

                                                        
21 Tekniska försörjningssystem för masshantering och täkter, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2017. 
22 Gods och logistik i Stockholms län 2050, Behov av markanvändning – scenarier och konsekvensanalys,  

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2017. 
23 Körsträckor 2016, Trafikanalys, https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/korstrackor/korstrackor-

2016.pdf?  
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sand) utgör hälften av dessa transporter, det vill säga ca 25 % av de tunga transpor-
terna.24 Transporter av massor verkar alltså ha liten påverkan på trafikmängden, utom 
möjligen väldigt lokalt. 

Det behövs platser för sortering, hantering och mellanlagring av massor. Material- 
behovet som består av material till permeabla skikt, fyllnadsmassor och betonggrus  
bestäms av en rad faktorer. Den viktigaste är befolkningsökningen och samhällsut-
vecklingen i stort som leder till nybyggnad av bostäder och andra samhällsfunktioner. 
Det totala materialbehovet är ca 35 miljoner kubikmeter för bostads-, kontors- och 
verksamhetsområden, exklusive väg- och tunnelprojekt för 2015–2030.25 

Det uppkommer schaktat material som består av entreprenadberg, sand och grus,  
morän, mjuka massor samt torv och fyllmaterial. Detta uppkommer till följd av byg-
gande av bostads- och verksamhetsområden. Det schaktade materialet bedöms uppgå 
till ca 42 miljoner kubikmeter för 2015–2030.26 Bedömningen utgår från RUFS siffror 
över tillkommande antal boende och verksamhetsytor. Allt schaktat material kan inte 
användas, beroende på kvalitet och föroreningsgrad. 

Materialbehov och schaktat material ingår i undermarksbyggnad. För att tillgodose  
behovet av betong och ytskikt till övermarksbyggnad av spårprojekt, vägkonstruktioner 
och asfalt behövs även ballast (betonggrus), ca 13 miljoner ton/år, vilket ger ett behov 
av ca 190 miljoner ton under 2015–2030.27  

Olika material kan behöva bearbetas för att komma till användning, exempelvis kan 
entreprenadberg krossas till permeabla skikt. Eftersom återanvändning av massor  
på plats i varje enskilt byggprojekt är liten krävs andra platser med ytor för att kunna 
bearbeta, hantera och utbyta massor om man vill minska transportavstånden och öka 
återvinningen. 

  

                                                        
24 Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn, Energimyndigheten,  

Dnr 2015–006674. 
25 Tekniska försörjningssystem för masshantering och täkter, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2017. 
26 Tekniska försörjningssystem för masshantering och täkter, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2017. 
27 Tekniska försörjningssystem för masshantering och täkter, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2017. 
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Faktorer som styr masshantering och  
användningen av täktmaterial 
Användningen av bortschaktade massor respektive jungfruligt material styrs i prakti-
ken vid varje bygg- eller anläggningsprojekt av ett antal faktorer, se Tabell 6. 

Tabell 6. Faktorer som styr användningen av bortschaktade massor respektive  
jungfruligt material. 

Faktor Påverkan vid 
införskaffande 
av massor och 
täktmaterial 

Avyttring av 
bortschaktade 
massor 

Hinder för återvinning 
av schaktmassor 

Samman-
fattande ur 
verksamhets-
utövarens 
perspektiv 

Rätt kvalitet i rätt 
mängd vid rätt 
tid till så låg 
kostnad som 
möjligt. 

Att bli av med 
massorna med så 
lite krångel, utan 
fördröjning av bygget 
och så billigt som 
möjligt. 

Brist på plats, osäkerhet 
om innehåll, korrekt 
hantering och kostnader. 

Kostnad Transportkostnad 
Kostnad för 
material 

Mellanlagring 
(massorna ”säljs” till 
materialterminal) 
Deponering 
(deponiavgift) 
Transportkostnad  

Kostnad för mellanlagring? 
Kostnad för osäkerhet när 
det gäller juridiken. 
Rädsla för krångel som 
hindrar bygget  

Tillgänglighet Finnas 
tillgängliga när 
de behövs 

Tillgång till platser för 
mellanlagring. 
Kännedom om aktör 
med behov av massor 
med denna kvalitet 
just nu. 

Tillgång till platser för 
mellanlagring. 
Begränsad kännedom om 
behovet. 

Kvalitet Rätt kvalitet Typ av massor 
Föroreningsgrad 
Lönsamhet vid 
bearbetning/ sortering 

Gamla fyllmassor 
innehåller ofta blandat 
gammalt avfall. 
Fel kvalitet (t.ex. mjuka 
massor). 
Förorenade av massor. 

Juridik Beaktas ev.  
om återvunna 
massor ska 
användas 

Är det avfall eller inte 
(styrs av avfallslag-
stiftningen)? 
Krävs i så fall 
anmälan eller tillstånd 
för att återvinna 
massorna? 
Kan de ”upphöra att 
vara avfall” innan 
själva användningen? 

Rättsläget är oklart vilket 
leder till att massor 
antingen används utan 
hänsyn till miljölag-
stiftningen, alternativt att 
man deponerar massorna 
för att undvika krångel. 
Varierande tillämpning i 
olika delar av landet. 
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Juridisk fördjupning  
I Figur 4 redovisas en avfallstrappa för massor som ger överblick över juridiken kring 
massor som beskrivs nedan. 

Figur 4. Avfallstrappa för massor. 

Avfall eller inte avfall 
Om massor som schaktas bort är avfall eller inte styrs av avfallsdefinitionen i 15 kap 
Miljöbalken (1998:808). Definitionen säger att: ”Med avfall avses…varje ämne eller  
föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” 
På engelska används begreppet ”discard” för ”att göra sig av med”. I avvägningen om 
ett material är avfall eller inte utgår man från syftet med handlingen. Det är alltså en 
bedömningsfråga.  

Avfallshantering styrs principiellt av avfallstrappan (se rubrikerna i Figur 4) som regle-
ras i miljöbalken 2 kap 5 § och 15 kap 10 §. Juridiskt sett kan avfall inte återanvändas.  
I ett miljöjuridiskt perspektiv återanvänds material eller produkter och avfall återvinns. 

På en byggarbetsplats uppstår massor. Om dessa kan användas direkt (behovet finns 
vid samma tidpunkt) är praxis inom byggbranschen att dessa massor inte är ett avfall 
utan ett material eller en produkt. De faller då inom ramen för återanvändning. An-
vändningen får då inte skada eller orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön.28 
Eftersom det på en byggarbetsplats bedrivs yrkesmässig verksamhet behöver man 
också använda bästa möjliga teknik. Bergkross betraktas också i praktiken alltid som en 
produkt på byggen. 

                                                        
28 Miljöbalken 2 kap 3 §: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 
eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 
samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så 
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 
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Om det inte finns något behov av massorna vid tiden för bortschaktandet, betraktas 
massorna som avfall, och avfallslagstiftningen träder in. Då ska massorna i första hand 
återvinnas, i andra hand bortskaffas (deponeras).  

Återvinning av avfall för anläggningsändamål 
Juridiska styrmedel för återvinning av avfall för anläggningsändamål (t.ex. återvinning 
av massor) är tillstånds- och anmälningsplikt. Enligt miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 29 kap, §§ 34–35 gäller följande för återvinning av icke-farligt avfall för  
anläggningsändamål: 

• Tillstånd: Mer än ringa risk för att återvinningen kan förorena mark, vattenområde 
eller grundvatten 

• Anmälan: Ringa risk för att återvinningen kan förorena mark, vattenområde eller 
grundvatten 

• Varken tillstånd eller anmälan: Mindre än ringa risk för att återvinningen kan föro-
rena mark, vattenområde eller grundvatten 

Bedömningen av vad som är ringa risk har varit föremål för en omfattande debatt.  
Ursprungligen på grund av stora osäkerheter kring vad ringa risk var. 2010 kom Natur-
vårdsverket med ett förtydligande kring detta.29 Sedan dess har diskussionen snarare 
handlat om att vägledningen har lagt ribban för högt och därmed försvårar återvinning 
av massor. En översyn av vägledningen pågår. 

Naturvårdsverkets vägledning är inte juridiskt bindande. Den har dock haft stor inver-
kan på tillämpningen av miljölagstiftningen på kommuner och länsstyrelser. Tillämp-
ningen är dock fortfarande mycket olika i olika kommuner. 

Reglering av när avfall upphör att vara avfall 
Reglerna kring när avfall upphör att vara avfall borde vara användbara när det gäller att 
använda återvunna massor vid byggande. Kortfattat innebär regelverket, att man kan 
låta ett avfall genomgå ett återvinningsförfarande och att det därmed upphör att vara 
avfall.30  

Ett sådant återvinningsförfarande kan vara t.ex. omsmältning av glas i ett glasbruk, 
men det kan också vara att göra en kvalitetsbedömning av avfallet i kombination med 
en bedömning enligt ett antal kriterier. 

Naturvårdsverket har tagit fram följande bedömningsgrunder som kan vara till hjälp 
för att avgöra om ett avfall efter en återvinningsprocess har upphört att vara ett avfall: 

1. Användningen av ämnet eller föremålet kommer inte att leda till allmänt negativa 
följder för miljön eller människors hälsa. 

2. Det finns ett specifikt användningsområde för ämnet eller föremålet. 
3. Det finns en marknad eller efterfrågan på ämnet eller föremålet. 

                                                        
29 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 2010:1, Naturvårdsverket. 
30 För vissa avfall finns s.k. End of waste-förordningar, som anger när avfallet upphör att vara avfall, t.ex. finns det för 

järn- och aluminiumskrot. End of waste-förordningar kan komma från EU eller antas nationellt. För massor finns dock 
inte end of waste-förordningar utan det är bedömning i det enskilda fallet som gäller.  
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4. Ämnet eller föremålet har likvärdiga egenskaper som andra produkter som finns på 
marknaden. 

5. Ämnet eller föremålet uppfyller de tekniska kraven för det tänkta användningsområ-
det och befintlig lagstiftning för produkter.31 

Om avfallet uppfyller dessa kriterier upphör det att vara avfall och blir ett material eller 
en produkt. Det är innehavaren av avfallet som klassar om det till produkt, och förfa-
randet måste dokumenteras i egenkontrollen.  

Denna omklassning från avfall till produkt kan ske t.ex. av verksamhetsutövaren på en 
materialterminal. Massorna kan då användas på samma sätt som jungfruliga massor. 
Det gäller dock att man uppfyller Miljöbalken 2 kap 3 §. 

Biprodukt 
Begreppet biprodukt regleras i miljöbalken 15 kap 1 §. Ett ämne eller föremål är en  
biprodukt (och därmed inte avfall) om det: 

1 - har uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte är att producera det,  

2 - kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är  
normal i industriell praxis, och  

3 - kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt  
godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning. 

Det finns oklarheter om biproduktbegreppet är tillämpbart när det gäller masshante-
ring. Frågetecken finns enligt Naturvårdsverket bl.a. avseende följande: 

”EU-kommissionens tolkning av begreppet tillverkningsprocess pekar mot att de pro-
cesser som avses är sådana med en mer industriell framställning av enheter med hjälp 
av mekanisk eller kemisk kraft och där råmaterial eller sekundära material används. 
Kommissionen har på fråga från Naturvårdsverket angett att de inte anser att tunnel-
drivning och vägbyggen kan utgöra sådana tillverkningsprocesser som avses.” 32 

Överblick – hantering av massor från en byggarbetsplats  
ur ett juridiskt perspektiv 
I Figur 5 visas en schematisk bild över hur man skulle kunna se på massor från en 
byggarbetsplats. 

                                                        
31 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/Nar-avfall-upp-

hor-att-vara-avfall/ 
32 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Avfall-eller-biprodukt/ 
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Figur 5. Överblick över olika alternativ för massor som uppstår  
på en byggarbetsplats. 

 

Utvecklingsfaktorer inom transportsektorn 
Detta avsnitt belyser faktorer inom transportsektorn som kan få positiv effekt för trans-
portsnål och klimatneutral masshantering. 

Massor fraktas vanligtvis med boggi-bil eller trailer. Generellt bedöms en lastbil vara i 
drift i ca 15 år. Det betyder att de lastbilar som tillverkas idag fortfarande kommer att 
vara i drift 2030. Indikationer tyder på att lastbilar eventuellt byts ut snabbare i stor-
städer, redan efter ca 5 år. Dessa lastbilar används sedan vidare utanför storstäderna. 
Omställningen går relativt sakta.  

Hur transporter bedrivs i tätort påverkas mycket av vilka bärighetsklasser vägnätet har. 
95 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1 (bärighetsklass 1). För BK1 
gäller max 64 tons bruttovikt. Centralt i t.ex. Stockholm gäller ofta BK2. Där gäller max 
51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten brut-
tovikt vara betydligt lägre. Det finns också BK 3 med ännu strängare restriktioner. 

Faktorer som kan påverka masstransporter i framtiden är: 

1. Typ av fordon 
a Masstransporter bedöms även i fortsättningen i huvudsak transporteras på  

lastbil. 
b Båt kan vara ett alternativ, vid mycket stora mängder och om närhet till hamn 

finns, t.ex. används båttransporter för förbifart Stockholm.  
c Spårbunden trafik bedöms inte som relevant så länge transporterna hålls inom 

regionen. 
2. Fordonsfrågor 

a Förändringar i reglerna för vikt och längd för transporterna. Det kan handla om 
generella ändringar eller tillfälliga ändringar av bäringsklass för vägar i samband 
med byggen. Idag finns en dispensmöjlighet via transportstyrelsen. Genom att 
tillåta tyngre fordon minskar energiförbrukningen per transporterad mängd, och 
antalet lastbilar blir också färre.  

b Användning av olika typer av släp som kan ställas av och växlas innan inträde i 
zon med BK2, t.ex. partor link33 (växelflaksbil).  

                                                        
33 https://www.youtube.com/watch?v=CKjDo1UxTkA  
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c Bränslefrågan är en stor fråga bland åkarna. Osäkerhet kring vilka bränslen som 
kommer att vara konkurrenskraftiga i framtiden gör det svårt att veta vad man 
ska investera i. Trenden går mot bränslen med mindre klimatpåverkan (t.ex. 
HVO) men omställningen kommer sannolikt att ta tid. Ellastbilar för transport av 
massor finns inte i dag, men är eventuellt ett alternativ på längre sikt.  

3. Platser för rangering och omlastning: Fallstudier genomförda av Transportforsk  
visar att rangering kan ge lägre lokala emissioner, lägre emissioner totalt på grund 
av lägre energiförbrukning samt färre fordonsrörelser och därmed mindre trängsel. 
Det kan dock innebära en högre kostnad för transporterna, främst på grund av dy-
rare fordonslösningar. Det är även viktigt att fordonen och efterfordonen är flexibla 
och kan användas till flera typer av uppdrag.34 

4. Digitalisering påverkar många delar av samhället. Följande utvecklingsområden är 
några som är relevanta för masstransporter: 
a Geofencing: Med geofencing kan ett fordons rörelser följas och övervakas. Man 

kan t.ex. ge restriktioner för att sänka ett fordons hastighet i vissa fördefinierade 
områden. Enligt Åkeriföretagen ger geofencing förutsättningar för att minska  
säkerhetsmarginalerna i regler och föreskrifter.  

b Autonoma (självkörande) fordon.  
c Förbättrad logistikplanering: De företag som samordnar transporter är experter 

på logistik och har arbetat mycket med denna fråga under lång tid. För mass-
transporter skulle man kunna tänka sig att tomtransporterna skulle kunna 
minska om återvinningen av massor via materialterminaler ökade, d.v.s. massor 
transporteras in till en återvinningsanläggning från ett bygge, och lastbilen tar 
med sig massor av en annan kvalitet som ska till ett annat bygge. 

d Matchningsverktyg för utbyte av massor och material för återvinning, t.ex. Loop 
Rocks. 

5. Leverans av gods på natten är verklighet i många storstäder utanför Sverige idag. 
Det är mer tveksamt för massor dels då fler aktörer än transportören behöver vara 
aktiva, samt buller i samband med lasting och lossning. Fördelen med nattranspor-
ter är den ökade effektiviteten i transporterna när lastbilarna slipper köer i rusnings-
trafik.  

6. Affärsmodeller för masshantering och transporter. Idag är lastbilscentraler (LBC) en 
trend. LBC:n ägs gemensamt av ett antal åkare eller är en egen aktör. De tar hand 
om samordningen av masstransporterna och anlitar mindre åkare (som alltså ibland 
är delägare av LBC:n) för att utföra transporterna. Om samordningsaktörerna blir 
fler och större, ökar möjligheterna till ännu bättre logistikplanering.  

  

                                                        
34 Energieffektiva transporter av massgods i stora tätortsområden och storstäder (2016:3). 
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Krav och kriterier för ytor för materialterminaler 
Med materialterminal menas en plats där olika typer av massor kan mellanlagras för 
återvinning. Vanliga hanteringar är krossning, mellanlagring och sortering. Dessa plat-
ser kallas ibland även omlastningsstationer eller terminalplatser. För en materialterminal 
gäller vanligtvis tillstånds- eller anmälningsplikt. 

Inom ramen för forskningsprojektet Optimass genomfördes en intervjustudie med  
10 aktörer med anknytning till materialhanteringsbranschen (byggherrar, kommuner, 
länsstyrelse, materialleverantörer/terminalägare).35 Följande kriterier var de intervjuade 
aktörerna i stort överens om att en materialterminalyta bör uppfylla.  

1. Bra logistiskt läge som ger korta transporter  
2. Att den kan avskärmas från boende och andra som vistas i området, 
3. Att den har liten konkurrens från andra intressen  
4. Ligger utanför miljökänsliga områden  
5. Tillräckligt stor yta. 

Vad som är tillräckligt stor yta beror på hur stora mängder som ska hanteras. I rappor-
ten ovan anges att Tyresö kommun beräknat att det krävs ca 4000 kvadratmeter för att 
hantera material för byggande av en kilometer väg. 

Vanliga försiktighetsmått vid materialterminaler är: 

1. Avgränsas så att omgivande natur och bebyggelse skyddas 
2. Försiktighetsmått avseende buller (t.ex. bullervallar, inbyggd eller under mark) 
3. Försiktighetsmått avseende damning (dammbindning) 
4. Vattenrening (sedimentationsbassäng) Enligt länsstyrelsen är även oljeavskiljare ett 

vanligt krav. 

  

                                                        
35 Examensarbete Uppsala universitet, Lokalisering av ytor för hantering av jord- och bergmaterial i Södertörn,  

Linda Morén. 
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För- och nackdelar med samlokalisering  
Med samlokalisering avses här att kombinera materialterminaler med andra typer av 
verksamhet, t.ex. täkter, deponier, andra typer av godsterminaler eller andra avfalls-
anläggningar.  

Tabell 7. Bedömning av faktorer vid samlokalisering mellan materialterminal  
med täkt, deponi, andra typer av avfallsanläggningar och godsterminaler, samt vid 
tillfälliga materialterminaler. 

Samlokalisering 
med typ av 
anläggning 

Bedömda faktorer 

Logistik Tillstånd/anmälansrelaterat 

Täkt Samma typer av material 
transporteras till och från 
täkten.  

Sannolikt lokaliserad så att  
kriterier även för lokalisering av 
verksamheter vid material-
terminaler uppfylls.  Deponi Samtliga massor från ett 

bygge kan transporteras till 
samma plats, oavsett om de 
ska återvinnas eller 
deponeras.  

Annan 
avfallsanläggning 

Sannolikt bra placerad ur 
transportperspektiv. 

Andra typer av 
godsterminaler 

Sannolikt bra placerad ur 
transportperspektiv. 

Kan behöva kompletteras med 
skydd för t.ex. damning 

Ej samlokalisering  
– tillfälliga 
anläggningar 

Kan placeras i/nära 
utvecklingsområden vilket 
ökar sannolikhet för 
återvinning av massor. 

Kan kräva mer informationsinsatser 
till kringboende.  
Bra för att t.ex. förbelasta mark 
som ska bebyggas. 

Slutsatser och framtida behov 
Behov av nya massor och generering av schaktmassor matchar inte varandra. Det finns 
dock potential för att återanvända och återvinna mer massor än idag. Eftersom åter- 
användning av massor på plats i varje enskilt byggprojekt är liten krävs andra platser 
med ytor för att kunna bearbeta, hantera och utbyta massor om man vill minska  
transportavstånden. 

Transporter av massor har liten påverkan på trafikmängden, utom möjligen väldigt  
lokalt. 

Faktorer som styr återanvändning och återvinning av massor är bl.a. kvaliteten på mas-
sorna, tillgänglighet till massor när behovet uppstår, kostnader och juridiska aspekter. 
Behoven och drivkrafterna är olika hos köpare av massor och säljare av massor. 

Att utveckla befintliga och åstadkomma nya platser för sortering, hantering och mellan-
lagring av massor är en regional samordningsfråga, de bästa lägena förutsätter ett ökat 
samarbete mellan kommuner och mellan olika kommersiella aktörer.  
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Strategiska lägen och markytor behöver avsättas i den kommunala planeringen. Det  
behövs såväl ökad kunskap som incitament för kommuner att ta in detta i den kommu-
nala översiktsplaneringen, vilket kan ske genom den regionala utvecklingsplanen och 
de processer som bedrivs där. 

Samlokalisering av materialterminaler med t.ex. täkter, deponier eller andra avfalls- 
anläggningar, samt tillfälliga materialterminaler kan vara intressanta alternativ.  

Behov av platser för rangering och flakväxling bör också beaktas i den kommunala 
översiktsplaneringen.  

Juridik och praxis för återanvändning och återvinning av massor erbjuder stora utma-
ningar. Effektivare praxis skulle behöva utvecklas om återanvändning och återvin-
ningen av massor ska kunna öka. Här spelar den nationella nivån en särskilt viktig roll. 
Reglerna kring när avfall upphör att vara avfall borde vara användbara när det gäller att 
använda återvunna massor vid byggande. 
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Bilaga 1. Avfallsmängder från tillståndspliktiga 
avfalls- och avloppsanläggningar som 
rapporterat i Utsläppsregistret för år 2016 

Denna sammanställning är hämtad från Utsläppsregistret, http://utslappisiffror.natur-
vardsverket.se/. Alla tillståndspliktiga anläggningar i Stockholmsregionen finns inte 
med. Sammanställningen finns med för att visa underlag till bedömningen av export  
av farligt avfall från stockholmsregionen. Farligt avfall som skickats utomlands för åter-
vinning från dessa anläggningar är mycket liten, 227 ton av totalt 84 100 ton. Obser-
vera att uppdelningen i branscher här skiljer sig från statistikuppdelningen i Avfall i 
Sverige 2014.  
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Icke farligt avfall [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] [ton]   

Återvinning 130 867    97 198     4 977     763 054      699       

Deponering eller 
annat 
bortskaffande 

11 267     1 592     46     126 949     2 049     9       

 142 134     98 790     5 023     890 003     2 049     708     1 138 708     

                

Farligt avfall               

Återvinning inom 
landet 

685 3 682     3 858     10 338     206      4   

Bortskaffande 
inom landet 

19 436     1 478     984     41 945     1 093      165       

Återvinning 
utomlands 

-       20     -       207     -       -         

 20 121     5 180     4 842     52 490     1 299     169     84 100     
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Bilaga 2. Tillståndspliktiga avfallsanläggningar 

i Stockholms län 

Av utrymmesskäl visas här Bilaga 2,  Tillståndspliktiga avfallsanläggningar i Stockholm 

län, endast som en skärmdump.  

Bilagan finns i sin helhet på www.sll.se/regional-utveckling 
Länk: https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-utveckling/klimat/bilaga-2.-
tillstandspliktiga-anlaggningar-i-stockholms-lan.xlsx 

https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-utveckling/klimat/bilaga-2.-tillstandspliktiga-anlaggningar-i-stockholms-lan.xlsx
https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-utveckling/klimat/bilaga-2.-tillstandspliktiga-anlaggningar-i-stockholms-lan.xlsx
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Bilaga 3. Aktörer med mer än en 
tillståndspliktig anläggning i Stockholms län 

Tabellen nedan är en sammanställning av de aktörer som äger och ansvarar för drift  
av mer än en tillståndspliktig avfallsanläggning. Vid en genomgång av dessa kan slut-
satsen dras att vissa aktörer trots ägande och drift av flera anläggningar inte bedöms 
vara av regional betydelse. Majoriteten av anläggningarna har tillståndsplikt B både 
som huvudkod men även som bikod. Kategorierna ”Mekanisk bearbetning och sorte-
ring” samt ”lagring som en del av att samla in avfall” förekommer i störst utsträckning. 
Många av anläggningarna som har båda dessa tillstånd haft ofta ”Mekanisk bearbet-
ning och sortering” som huvudkod. 

Tabell 8. Aktörer med mer än en anläggning – tillstånd och geografisk bedömning 

Anläggning Tillstånd till typ av verksamhet  
(huvudkod fetmarkerad) 

Kommentar 

AKTÖR: AB FORTUM VÄRME SAMÄGT MED STOCKHOLMS STAD 

Bristaverket A: Förbränning De har inte flest antal anläggningar 
men anläggningarna bedöms vara av 
stor regional betydelse då de utgör 
de stora förbränningsanläggningarna 
i Stockholms län. 
 
Geografisk bedömning 
Finns i norra och södra delen av 
länet. 

Högdalenverket A: Förbränning 

IL RECYCLING SERVICE AB 
IL Recycling Partner AB, 
Märsta 

B: Mekanisk bearbetning och 
sortering 

Huvudman för två anläggningar av 
måttlig regional betydelse. 
 
Geografisk bedömning 
Finns i norra och södra delen av 
länet. 

IL Recycling Partner AB, 
Älvsjö 

B: Mekanisk bearbetning och 
sortering 
C: Lagring som en del av att samla 
in avfall 

NORRTÄLJE KOMMUN, TEKNISKA KONTORET 
Björkholmens 
avfallsupplag 

B: Deponering Huvudman åt ett flertal 
anläggningar, dock bedöms dessa 
inte vara av regional betydelse 
 
Geografisk bedömning 
Norrtälje kommuns anläggningar 
ligger spridda inom kommunen. 

Görla omlastningsstation B: Mekanisk bearbetning och 
sortering  
B: Lagring som en del av att 
samla in avfall 

Häverö avfallsupplag B: Deponering  
B: Lagring som en del av att samla 
in avfall 
B: Mekanisk bearbetning och 
sortering 

Karby våtkompost B: Biologisk behandling 

Salmunge avfallsupplag B: Deponering  
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B+C: Mekanisk bearbetning 
B: Lagring som en del av att samla 
in avfall 
 

RAGN-SELLS AB 
Lunda 
Kretsloppsanläggning 

B: Mekanisk bearbetning och 
sortering 

Bedöms vara av viss regional 
betydelse 
 
Geografisk bedömning 
Ragn-Sells har spridning över länet, 
dock inget längst norrut. 

Länna 
Kretsloppsanläggning 

B: Mekanisk bearbetning och 
sortering 

Stora Uringe B: Mekanisk bearbetning och 
sortering 
C: Lagring som del av att samla in 
avfall 
 

RAGN-SELLS AVFALLSBEHANDLING AB 

Högbytorp 
avfallsanläggning 

A: Deponi 
B: Mekanisk bearbetning 
B: Lagring som en del av att samla 
in avfall 
B: Animaliskt avfall 
A+B: Andra verksamheter med 
återvinning eller bortskaffande 

Bedöms vara huvudman åt 
anläggningar med större regional 
betydelse 
 
Geografisk bedömning 
Anläggningarna ligger i anslutning till 
varandra. 

Mellanlager för FA på 
Högbytorp 

B: Lagring som en del av att samla 
in avfall 
 

SRV ÅTERVINNING AB 
Sofielunds 
återvinningsanläggning 

A: Deponi 
A: Andra verksamheter med 
återvinning eller bortskaffande 
 

Har regional betydelse för 
hushållsavfall och sannolikt också för 
verksamhetsavfall.  

STENA RECYCLING AB 
Rosersbergs 
avfallsanläggning 

B: Mekanisk bearbetning och 
sortering  
B+C: Lagring som en del av att 
samla in avfall 
C: Elavfall 

Geografisk bedömning 
Stena Recycling AB har spridning 
över länet, dock inget längst norrut. 

Stena Recycling AB, 
Huddinge F 

B: Andra verksamheter med 
återvinning eller bortskaffande  
C: Elavfall 
C: Uttjänta fordon 
C: Lagring som en del av att samla 
in avfall 

Stena Recycling AB, 
Södertälje 

B: Mekanisk bearbetning och 
sortering 
C: Lagring som en del av att samla 
in avfall 

Stena Recycling AB, 
Veddesta 

B: Mekanisk bearbetning och 
sortering 
C: Elavfall 
B: Lagring av avfall som en del av 
att samla in avfall 
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STOCKHOLM VATTEN AB 
Loudden 
biogasanläggning 

90.160 – finns inte bland avfall Loudden biogasanläggning har inte 
byggts men tillstånd finns.  
 
Valsta bedöms ha regional betydelse.  
 

Valsta slammellanlager B: Lagring som en del av att 
samla in avfall 

SUEZ RECYCLING AB 
Högdala 
avfallsanläggning 

B: Deponering Av stor regional betydelse 
 
Geografisk bedömning 
SUEZ har sina anläggningar i de 
mellersta delarna av länet, spridda i 
och runt Stockholm. 

Högdalens 
återvinningsanläggning 

B: Mekanisk bearbetning och 
sortering 
B+C: Lagring som en del av att 
samla in avfall 

Kappetorp 
återvinningsanläggning 

B: Mekanisk bearbetning och 
sortering 
B+C: Lagring som en del av att 
samla in avfall 

Koviks 
återvinningsanläggning 

A: Deponi 
B: Lagring som en del av att samla 
in avfall 
B: Mekanisk bearbetning och 
sortering 
B: Biologisk behandling 

SÖRAB 

Hagby deponi B: Deponi (ej aktiv deponi längre) 
B: Lagring som en del av att samla 
in avfall 

Har även Görväln, Smedby och 
Stockby ÅVC, som dock inte bedöms 
vara av regional betydelse 
 
Geografisk bedömning 
Ligger i nordligare delen av länet. 
Hagby deponi och Hagby 
återvinningsanläggning ligger på 
samma plats. 

Hagby 
återvinningsanläggning 

B: Mekanisk bearbetning och 
sortering  
B: Animaliskt avfall 
B: Lagring som en del av att samla 
in avfall 

Löt avfallsanläggning A: Deponi 
B: Lagring som en del av att samla 
in avfall 
B: Biologisk behandling 
A+B: Deponering 
B: Mekanisk bearbetning och 
sortering 

VEOLIA RECYCLING SOLUTIONS SWEDEN AB 

Veolia Recycling 
Solutions Sweden AB 

B: Mekanisk bearbetning och 
sortering 
B: Lagring som en del av att samla 
in avfall 

Bedöms inte vara av regional 
betydelse 
 
Geografisk bedömning 
Veolia Recycling Solutions Sweden 
AB har två anläggningar som båda 
ligger i centrala delarna, med en i 
norra delen och en i södra delen. 

Veolia Recycling 
Solutions Sweden AB, EL 

B: Mekanisk bearbetning och 
sortering 
C: Lagring som en del av att samla 
in avfall 
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Bilaga 4. Bruttolista trender 

Iakttagna trender Bedömning av påverkan på den 
regionala planeringen 

Källa 

Industriell symbios Mer kluster bland verksamheter Expertmöte Tyréns 

”Brist på lagringsytor inom rimliga 
avstånd begränsar möjligheterna att 
använda slam på åkermark.” 
 

”Det finns ett stort behov av 
lagringsytor för slam i anslutning till 
större områden med jordbruksmark i 
Uppland och Södermanland.” 

Stockholm vatten 
och avfall, 2017 

Sverige går i otakt med övriga Europa 
vad det gäller stöd till biogasen. 
Importerad biogas med 
produktionsstöd i hemlandet får 
också skattebefrielse när den säljs i 
Sverige. Den svensktillverkade 
biogasen däremot får bara 
skattebefrielse, inget 
produktionsstöd. 

Påverkar fordonsflottan och de 
drivmedel som använts.  
Svensktillverkad biogas kan bli dyrare 
än importerad. Konkurrensen från 
importerad biogas riskerar att slå ut 
den tidigare så framgångsrika 
produktionen av inhemsk biogas och 
biogödsel. 

Avfall Sverige, 
2017 

Norrtälje ska kopplas på Käppala Flödena kommer att se annorlunda ut Expertmöte Tyréns 

Försöker införa transport av 
entreprenadberg med båt 

Nya transportmedel och flöden Expertmöte Tyréns 

Förslaget med 
avfallsförbränningsskatt för att 
stimulera återvinning 

Mer ytor kan komma att behövas för 
återvinningsanläggningar. Även 
transporterna blir annorlunda då 
utsorterade materialslag ska till olika 
behandlingsanläggningar. 
Minskad import? 

Expertmöte Tyréns 

En del avfall deponeras fortfarande. 
Rimligtvis bör detta jobbas bort allt 
mer. 

Större andel avfall går till andra 
behandlingssätt. 

Expertmöte Tyréns 

Synen på plast och plastprodukter 
kan komma att förändras 

Mindre plastprodukter kan ge mindre 
behov av utsortering, transport och 
behandling. 

Expertmöte Tyréns 

Från metall till plast Ändrade behov av 
materialåtervinning 

Miljö- och 
avfallsbyrån 

Nya tekniker skapar nya produkter Nya sammansatta material som 
måste omhändertas och behandlas på 
ett miljömässigt korrekt sätt 

Expertmöte Tyréns 

Robotar som sköter om t.ex. 
sortering 

Människans resurser och tid kan 
läggas på utveckling och 
framtidsarbete istället för de 
arbetsuppgifter som kallas för ”dirty, 
dumb, dangerous” 

Expertmöte Tyréns 

Personifierade robotar Nya konsumtionsbehov kan skapas 
då robotars behov måste tillgodoses 
som köp av kläder (nöje för 
människan) 
Ökad mängd elektronikskrot. 

Expertmöte Tyréns 

Fler behandlingsanläggningar då det 
ska vara mer lokalt för att minska 
transporter och samtidigt komma 
närmare människan 

Ytkrävande Expertmöte Tyréns 
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Mindre behandlingsanläggningar Gör att avfallshanteringen kan få 
plats i tätare samhällen. Måste 
samtidigt tas hänsyn så att det inte 
stör människan. 

Expertmöte Tyréns 

Drönare Ny förflyttningsteknik för varor och 
människor. Det kommer fortfarande 
finnas lastbilar, dock mer autonoma 
lastbilar då. Fordonsflottan kan bli 
mer elektrifierad och det kan bli 
prisras på olja 

Expertmöte Tyréns 
+ Miljö- och 
avfallsbyrån 

Autonoma lastbilar Säkrare på vägarna. Kan anpassa 
trafiken till när det är mindre 
persontrafik. 

Expertmöte Tyréns 

Behandling kan tänkas komma längre 
och längre från Stockholm. 

Transporterna kommer öka Expertmöte Tyréns 

Tekniska hinder vid återvinning Kan inte behandla material i den 
omfattning som behövs, vilket kan 
hämma utsorteringen 

Expertmöte Tyréns 

Traditioner och rutiner När människan vill göra som hen 
alltid har gjort kommer utvecklingen 
att gå långsammare och också styras 
mer av teknik än vilja och 
beteendeförändringar. 

Expertmöte Tyréns 

Behov av mellanlagring av massor 
och slam 

Måste hitta regionalt strategiska 
lägen och samordna så att man hittar 
geografiska delar. 

Expertmöte Tyréns 

Tunga transporter som tar plats (2 
miljoner ton som ska transporteras 
idag) 

Negativ påverkan på miljön och 
skapar trängsel. 

Expertmöte Tyréns 

Bygg- och rivningsavfall och massor 
är de stora delarna. 

 Expertmöte Tyréns 

Arbete pågår för att hitta andra sätt 
än att transportera slam till Aitik 
(stort dagbrott vid Gällivare) 

Kommer generera mycket 
transporter. Kan vara en bubblare. 
Slam måste hygieniseras 
eras, kan t.ex. göras genom att det 
får ligga under låg tid, ska mer gå 
igenom den processen kommer mer 
ytor behövas. 

Expertmöte Tyréns 

Export av skrotbilar Görs detta med båt?  Expertmöte Tyréns 

Energiförsörjning Solenergi billigast.  
Fortsatt fjärrvärmeutveckling 

Miljö- och 
avfallsbyrån 

Materialslagen förändras  Komposit och laminat samt fler 
sammansatta 

Miljö- och 
avfallsbyrån 

Elektronik i produkter Mer elavfall och mindre 
materialåtervinning 

Miljö- och 
avfallsbyrån 

Digitalisering, t.ex. uppkoppling av 
saker, digitala upplevelser och 
kontakter 

All världens kunskap till alla 
Ökad mängd elektronikavfall 

Miljö- och 
avfallsbyrån 
Expertmöte Tyréns 

Demografi, förändrade vårdbehov 
Vård i hemmet 
Fler små hushåll 

Ändrade flöden av fordon men även 
minskat antal vårdplatser på sjukhus. 

Miljö- och 
avfallsbyrån 

Rörelsemönster avseende människor 
och handel 

Jobbar var som helst 
Handlar hemifrån 

Miljö- och 
avfallsbyrån 
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Service och handel – vill ha det enkelt  Miljö- och 
avfallsbyrån 

Handla på nätet och samtidigt bli av 
med avfall vid leverans 

Effektivare transporter då kapacitet i 
fordon utnyttjas alla vägarna 

Miljö- och 
avfallsbyrån 

Delningsekonomi Bilpooler skapar mindre fordonsflotta Miljö- och 
avfallsbyrån 

Funktionsförsäljning, köpa däck som 
också byts ut. 

Leverantör får äga sitt eget problem 
 

Miljö- och 
avfallsbyrån 

Kundkommunikation mer digital Genom att använda t.ex. robotar för 
enklare kundkommunikation kan 
människans resurser läggas på 
utveckling och optimering av tjänster, 
t.ex. för att hitta mer miljömässigt 
fördelaktiga lösningar 

Miljö- och 
avfallsbyrån 

Decentralisering Möjligt att det går mot mindre och 
fler anläggningar för att minska 
sårbarheten. 

Tyréns expert 
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