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Till förvaltningar och bolag enligt
sändlista

Kontorsremiss av förslag till handlingsplan för
ett cirkulärt byggande 2021-2024 samt förslag till
gemensamt tjänsteutlåtande.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i kommunfullmäktiges budget
för 2020 i uppdrag att, i samarbete med Stockholm Vatten och
Avfall AB samt exploateringsnämnden, ta fram en handlingsplan
för minskat byggavfall. Under processen med att ta fram en
handlingsplan för minskat byggavfall växte frågan fram om att det
snarare bör bli en handlingsplan för att främja ett cirkulärt
byggande. Att minska byggavfall och främja cirkularitet hänger
ihop, men i en cirkulär bygg- och rivningsprocess försvinner avfall
alltmer som begrepp, och ses snarare som en resurs och det är dit
man bör sträva. Återbruk och återvinning är viktiga delar i ett
cirkulärt byggande liksom även förebyggande åtgärder i tidiga
skeden för att undvika att avfall uppstår.
Ett utkast till handlingsplan bifogas samt ett förslag till
tjänsteutlåtande och vi ber om era synpunkter på dessa senast den
31 mars 2021. Har ni frågor om förslaget till handlingsplan, ta
kontakt med Therese Rydstedt, 08-508 28 951,
therese.rydstedt@stockholm.se.
Arbetet med att ta fram denna handlingsplan har letts av
miljöförvaltningen tillsammans med en arbetsgrupp med
representanter från stadens byggande bolag och förvaltningar;
nämligen exploateringskontoret, fastighetskontoret,
Stockholmshem, Familjebostäder, Micasa och Skolfastigheter i
Stockholm AB. Som en del i arbetet har exploateringskontoret lett
arbetet med att ta fram åtgärder för minskat anläggningsavfall.
Miljöförvaltningen

Fleminggatan 4
Box 8136
104 20 Stockholm
Växel +46 8 508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
start.stockholm

Projektets styrgrupp har varit representanter från
miljöförvaltningen, exploateringskontoret och Stockholm Vatten
och Avfall. En bredare referensgrupp har också bidragit till
handlingsplanens innehåll genom både djupintervjuer och en
workshop med representanter från Byggföretagen Sverige,
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byggentreprenörer, avfallsföretag, rivningsföretag och
nyckelpersoner från stadens egna bolag och förvaltningar.
Handlingsplanen har först skickats för avstämning till arbetsgrupp
och referensgrupp. Därtill har handlingsplanen skickats ut på en
bredare informell avstämning (till enskilda personer) inom berörda
bolag och förvaltningar. Ytterligare synpunkter har också inhämtats
från externa aktörer såsom några andra kommuner, bygg- och
återbruksföretag och branschorganisationer. Se nedan på sid 4 vilka
personer som deltagit i projektets styrgrupp, arbetsgrupp respektive
referensgrupp.
Stadsledningskontoret har slagit fast att handlingsplanen ska upp för
beslut i respektive nämnd och styrelse som berörs. När vi fått in era
synpunkter kommer vi att bearbeta förslaget till handlingsplan
ytterligare. Därefter går det färdiga förslaget vidare för beslut till
alla berörda nämnder och styrelser, direkt efter sommaren. Av den
anledningen bilägger vi också ett förslag till tjänsteutlåtande som ni
också får komma med era synpunkter på, senast den 31 mars 2021.
Detta för att tidsplanen ska kunna hållas.
Tidplan för beslutsprocessen:
Feb – mars

April
Maj

Augusti

Kontorsremiss (ca 6 veckors svarstid) – här svarar
tjänstemännen direkt till miljöförvaltningen (både
synpunkter på handlingsplan samt synpunkter på
tjänsteutlåtande)
Miljöförvaltningen hanterar remissynpunkterna
Ny version av handlingsplan samt tjänsteutlåtande
stäms av med samtliga berörda förvaltningar och
bolag.
Handlingsplan tas upp för beslut i samtliga berörda
nämnder och styrelser

Remissvar skickas till miljöförvaltningens e-post,
miljoforvaltningen@stockholm.se digitalt i Word-format. Ange
även följande uppgifter i remissvaret inför kommande
beslutsberedning:
Ett diarienummer hos er till det
gemensamma tjänsteutlåtandet
En handläggare hos er
Datum för det första
styrelsemötet eller
2

XXXX-XXXX
Namn, e-postadress
ÅÅÅÅ-MM-DD
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nämndsammanträdet direkt efter
sommaren 2021
Datum för när handlingar måste
ÅÅÅÅ-MM-DD
vara klara att skickas in för ovan
styrelsemöte/nämndsammanträde

Ange miljöförvaltningens diarienummer (M2020-6729) som namn
på ärenderubrik. Bilägg inte remissunderlaget.

Med vänlig hälsning

Anna Hadenius
Förvaltningschef, miljöförvaltningen

Johan Castwall
Förvaltningschef, exploateringskontoret

Mårten Frumerie
Vd, Stockholm Vatten och Avfall AB
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Sändlista
Förvaltningar och bolag i
staden
Arbetsmarknadsförvaltningen
Fastighetskontoret
Kyrkogårdsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
AB Familjebostäder
AB Stockholmshem
AB Svenska Bostäder
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB
Skolfastigheter i Stockholm
AB, SISAB
Stockholm Globe Arena
Fastigheter AB
Stockholms Hamn AB
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Projektdeltagare
Styrgrupp
Gustaf Landahl,
miljöförvaltningen
Göran Carlberg,
exploateringskontoret
Malin Werner, Stockholm
Vatten och Avfall AB
Arbetsgrupp
Therese Rydstedt,
Örjan Lönngren,
Charlotta Porsö,
miljöförvaltningen
Anders Welin,
Fredrik Bergman,
exploateringskontoret
Ingrid Sandström,
Fastighetskontoret
Helena Ulfsparre
Maria Thelin
Familjebostäder AB
Marcus Wistrand
Zita Persson, Micasa AB
Daniel Parianos, SISAB
Helena Söderlund,
Stockholmshem
Referensgrupp interna
Nanna Spett,
Maria Azzopardi,
Jenny Fält,
Charlotta Hedvik,
miljöförvaltningen
Johanna Pierre,
Christina Salmhofer,
exploateringskontoret,
Johanna Wikander,
Stockholmshem AB
Gina Widsing,
Svenska Bostäder AB
Jonas Selander-Lyckeborg
Stockholm Vatten och Avfall
Krister Stralström,
Stadshus AB
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Externa
Byggföretagen Sverige
Byggmaterialindustrierna
Byggvarubedömningen
Återvinningsindustrierna
JM
NCC
Skanska
Lunds Kommun
Malmö stad
Kompanjonen
Destroyer
Ytterligare personer som
besvarat informell
avstämning
Liselotte Engelgren,
serviceförvaltningen
Björn Hugosson,
stadsledningskontoret
Gunnar Jensen,
exploateringskontoret
Ulrika Klemets,
arbetsmarknadsförvaltningen
Åsa Lindgren, SISAB
Anton Törnqvist,
stadsbyggnadskontoret
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