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2019-04-26 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/155 
Regionala principer för återvinningscentraler i Stockholm län - yttrande 
till Storsthlm 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Järfälla kommun ställer sig bakom ställningstagandet angående regionala principer
för återvinningscentraler i Stockholms län.

Ärendet i korthet 

Tekniska nämnden har fått uppdraget att yttra sig angående regionala principer för 
återvinningscentraler i Stockholms län. Tekniska nämnden har lämnat ärendet till 
förvaltningen för beredning. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-26
2. Bygg- och miljöförvaltningens yttrande 2019-04-26

Bakgrund 

Storsthlms:s styrelse beslutade den 21 februari 2019 att rekommendera kommunerna 
att ställa sig bakom regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län 
och att verka för att en gemensam systemlösning som möjliggör fri rörlighet för 
medborgarna tas fram. Storsthlm har bett Järfälla kommun att yttra sig i ärendet. 

Analys 

Medborgarna i Järfälla kommun efterfrågar enkelhet, närhet och service. Ett 
principiellt beslut möjliggör att medborgarna kan avlämna avfall närmare bostaden 
enligt närhetsprincipen, vilket helt går i linje med medborgarnas önskemål. Ett 
behovsanpassat synsätt är även i linje med kommunens avfallsplan. Många 
medborgare i Järfälla kommun bor idag närmare Stockholms återvinningscentral i 
Lövsta än SÖRABs återvinningscentral i Görväln. Det finns ett behov av system som 
utgår ifrån närhetsprincipen för medborgarna.  

Överväganden 

En fri rörlighet kan förenkla avfallshanteringen för medborgarna i kommunen men 
det är viktigt att avfallsplaneringen i regionen utvecklas efter medborgarnas behov så 
att kommuner inte väljer att sluta bygga och utveckla fler återvinningscentraler på 
bekostnad av andra kommuners arbete. 
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För övrigt är det bra att informationen och nomenklaturen på återvinningscentraler är 
lika i hela Stockholms län. Det är även viktigt att SÖRAB yttrar sig i frågan då det är 
SÖRAB som driver och utvecklar återvinningscentralerna åt kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys 

Storsthlm:s styrelses beslut om Regionala principer bör inte påverka barnen direkt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet kan inte redovisas innan utredningen om 
principer är klargjorda.  
 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att Järfälla kommun ställer sig bakom 
ställningstagandet angående regionala principer för återvinningscentraler och 
yttrandet godkänns samt skickas till Storsthlm. 
 
 
  
Johan Bergman 
Bygg- och miljödirektör 
 Jan Kettisen 

Avdelningschef VA och avfall 
  
   
   
 
Beslutet ska skickas till  
Akten 
Kommunstyrelsen (för kännedom)  
registrator@storsthlm.se 
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