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YTTRANDE 

Dnr Ten 2019/155 
Regionala principer för återvinningscentraler i Stockholm län 

Sammanfattning 
Järfälla kommun ställer sig positiv till principerna för samverkan kring återvinnings-
centraler (ÅVC). Järfälla kommun anser att det är viktigt att kvittningssystem utfor-
mas så att kommunerna i länet tar ett fortsatt ansvarar för att utveckla avfallshante-
ringen och bygga återvinningscentraler i regionen utefter medborgarnas behov. Det 
är också viktigt att principer för ekonomisk fördelning tas fram som gäller för hela 
regionen. Passersystem bör anpassas så att det är lätt att göra rätt med sitt avfall. 

Synpunkter på förslaget 
Kommunen ställer sig bakom de regionala principerna för samverkan kring ÅVC 
som innebär att: 

1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja ÅVC oberoende av
kommungränser. Fri rörlighet ska råda.

2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan ÅVC-ansvariga organen, så att kostna-
der för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar avfallskollekti-
ven på ett rättvisande sätt.

3. ÅVC-organen bör, med bibehållen identitet i sina respektive varumärken,
sträva efter att på sikt utforma informationsskyltar, benämningar m.m. på ett
enhetligt sätt.

Gällande föreslagna principer så vill Järfälla framhålla att kommunen är för fri rör-
lighet och att invånarna i kommunerna ska kunna använda alla ÅVC:er i länet. För 
att ett sådant system ska kunna fungera över tid så är det viktigt att principer för eko-
nomisk fördelning tas fram.  

Principerna bör formuleras så att kvittningssystemet inte möjliggör att kommuner 
inom länet kan sluta bygga och utveckla återvinningscentraler på bekostnad av andra 
kommuner som utvecklar tillgängligheten i regionen. Ett kvittningssystem ska inte 
ersätta kravet på ett utbud av återvinningsmöjligheter i kommunerna. 

Passersystemen bör anpassas så att det är lätt för alla att göra rätt med sitt avfall. Det 
finns stor risk för ökad nedskräpning om det är svårt eller krångligt att bli av med sitt 
avfall vid ÅVC. Anpassade öppettider, fler ÅVC:er och ett behovsanpassat synsätt är 
i linje med kommunens avfallsplan.  

Skyltning och benämning på ÅVC:er är utöver kommunens eller bolagets profil och 
varumärke beroende av utbudet av sorteringsmöjligheter och de behandlingsupp-
handlingar som är genomförda. Kommunen ställer sig positiv till att nomenklaturen 
ska vara lika under förutsättning att det avser samma avfallsfraktioner.  
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Kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, 
Upplands Väsby och Vallentuna äger tillsammans avfallsbolaget SÖRAB. Utöver 
behandlingsansvaret för regionens avfall har kommunerna uppdragit bolaget att äga, 
driva och utveckla återvinningscentraler och andra mottagningsanläggningar inom 
ägarregionen. Frågor och ärenden som berör denna typ av verksamheter bör således 
även tillställas SÖRAB som svarar för ovanstående nio kommuner.  
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