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Guide analyserar nya förordningarna
Avfall Sveriges presenterar nu en
juridisk analys av de nya förord
ningarna kring förpackningar och
tidningar samt om separat insam
ling av matavfall.
Guiden innehåller framför allt kommentarer och där så kan ges också mer konkret vägledning. Här beskrivs exempelvis
vilka krav som insamlingen av förpack-
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Avfall Sverige söker

Vi söker en erfaren ledare till
en tongivande samhällsaktör
och stark miljöorganisation.
Läs mer och
sök tjänsten på: hrmab.se

Avfall Sverige
söker ny vd

Avfall Sveriges nuvarande vd Weine
Wiqvist har meddelat att han
lämnar sitt uppdrag ungefär vid
halvårsskiftet 2019.
Styrelsen har påbörjat processen för att
utse en ny vd i samverkan med HRM
Affärsutveckling.
– Vd-rollen är central inom Avfall
Sverige. Utöver att leda och utveckla
en mycket kvalificerad kansliorganisation med 18 anställda och 50 miljoner i
omsättning är vd branschens främste företrädare och samordnare för utveckling
och opinionsbildning till medlemmarnas
nytta. Därför vill vi påbörja rekryteringen
i god tid, säger Claes Thunblad, ordförande i Avfall Sverige.
– Förhoppningsvis kan vi hitta sätt
att även framgent dra nytta av Weine
Wiqvists mångåriga erfarenhet och
kompetens för att på olika sätt representera Avfall Sverige, exempelvis i den nya
delegationen för cirkulär ekonomi.
Läs annonsen på www.hrmab.se

ningsavfall och returpapper ställer på
kommunerna, hur tillsyn och sanktioner
ska utformas och vad som gäller för verksamheters förpackningar.
– De kommentarer som lämnas är
generella och Avfall Sverige kan inte inom
ramen för vårt uppdrag ta ställning till
hur den enskilda kommunen bör agera i
förhållande till de reviderade kraven. I
dokumentet lämnas generella juridiska

kommentarer, påpekar Sven Lundgren,
juridisk rådgivare på Avfall Sverige.
Läs mer i Guide #21: 2018 års förpacknings- och returpappersförordningar
samt krav på insamling av matavfall från
hushåll, som inloggade medlemmar kan
ladda ner från www.avfallsverige.se

Ny rapport

Skapa delningsekonomi i kommuner
Avfall Sverige och IVL Svenska
Miljöinstitutet har tagit fram en
vägledning för hur kommuner kan
arbeta med delning.
Delning handlar om att ge varandra tillgång till underutnyttjade resurser, som
saker, ytor, transporter, tid, data eller
kompetens – ett sätt att värna miljön och
öka resurseffektiviteten.
Rapporten kartlägger befintliga initiativ
inom kommuner, identifierar möjligheter
och svårigheter och visar på framgångsfaktorer.
– Det finns ett
momentum för
kommunerna att
utforma delningsekonomin så att delning faktiskt ger samhällsvinster som
minskade kostnader, nya affärsmodeller,
miljöbesparingar och sociala vinster som
större jämlikhet, delaktighet och trygghet. Annars finns en risk för att delningsekonomin skapar ohållbara konsekven-

ser som osäkra arbetsvillkor eller ökad
konsumtion, säger rapportförfattaren Liv
Fjellander på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Ett debattartikel om kommunernas roll i
delningsekonomin publicerades i torsdagens upplaga av Dagens Samhälle.
Läs mer i rapport 2018:17 Dela prylar,
yta, bil och tid och i vägledningen 2018:18
med samma namn, som kan laddas ner
från www.avfallsverige.se

Lämplig att dela.

Höstmöte med återbruk och ÅVC
• Framtidens ÅVC
• Mobilt och småskaligt
• Mer till återbruk

Läs mer på
konferens.avfallsverige.se

13-14 november

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Ny standard för lyft av kärl
Sverige förenar sig nu med resten
av Europa inom standarden för hur
sopkärl ska lyftas.
Förändringen innebär att Sverige helt och
hållet följer den europeiska standarden
EN-840 och går över till enbart Form-A
på lyftkammen för sopkärl. Form-C,
också känd som AFNOR, kommer därför

att försvinna ur standarden i Sverige
efter 2020. Standarden påverkar bara nya
upphandlingar av kärl. Redan existerande
kärl med Form C berörs inte, utan kommer finnas kvar många år till.
Under en övergångsperiod har Form C
tillåtits i Sverige, men nu har den svenska
standardiseringsgruppen beslutat att följa
den Europeiska standarden.

Bättre vägledning kring statsstöd
En ny funktion hos Upphandlings
myndigheten ger vägledning kring
statsstöd.
Genom vägledning i statsstödsfrågor
kommer myndigheten att bidra till ökad
rättsäkerhet och en mer strategisk och
effektiv användning av offentliga medel,

vilket i sin tur ger sund konkurrens, meddelar Upphandlingsmyndigheten på sin
hemsida.
Det har inte funnits någon statsstödsfunktion i Sverige tidigare, vilket kan ha
lett till såväl felaktigt utbetalade stöd som
att för lite har utbetalats då en osäkerhet
rått kring vad som gäller.

Foto-tävling vid
höstmötet

Ny rapport

I år har Avfall Sveriges höstmöte återvinningscentraler och återbruk som tema. Då
vill vi passa på att få en inblick i hur det
ser ut runt om i landet. Fotografera din
vardag eller det som sticker ut, eller gräv i
dina bildförråd. Ett urval bilder kommer
att ställas ut vid höstmötet och deltagarna
utser bästa bild.
Skicka ditt bidrag (högupplösta bilder)
till karin.jonsson@avfallsverige.se

Hygienisering med ammoniakhar visat
sig vara effektivt. I en färsk rapport föreslås därför en uppdatering av systemet för
kvalitetssäkring av fraktioner från små
avloppsfraktioner, SPCR 178, med denna
metod.
Läs mer i rapport 2018:19 Ammoniak
hygienisering av källsorterade avloppsfraktioner från svenska hushåll, som kan
laddas ner från www.avfallsverige.se

Beslut om NOx-avgift

Ladda för 29 september

603 miljoner kronor ska anlägg
ningar som släpper ut kväveoxid
betala för 2017.

Nu närmar sig Återvinningens dag. På
hemsidan finns material att inspireras av,
mallar för pressmeddelande, webbtexter,
filmer och exempel på aktiviteter. Här
hittar du också ett ”Miljönärs-test”, frågor
som berör låna, laga och återanvända,
som tagits fram av Miva tillsammans med
Avfall Sverige.
Skicka gärna bilder från dagen till oss.
Läs mer genom att logga in på
www.avfallsverige.se

Det är framför allt förbränningsanläggningar av olika slag som omfattas av NOxavgiften. Anläggningarna får tillbaka
pengar i relation till producerad energi.
Anläggningar för avfallsförbränning är
en av de branscher som sänkt sina kväveoxidutsläpp mest sedan avgiften infördes.

Rent med ammoniak

Stockholmskontoret flyttar
Avfall Sveriges två medarbetare i
Stockholm har fått ny adress. Jon Djerf
och Aylin Farid delar nu lokal med
branschorganisationen Sabo - Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag.
Nätverksträff om fosforfällor
Den 9 november står Örebro värd för en
träff i slamnätverket med temat fosforfäll
or. Studiebesök kommer att varvas med
erfarenhetsutbyte och information om
aktuella frågor.
Kontakta jenny.westin@avfallsverige.se
för mer information.
Samverkan på
kommunikativa temadagar
Avfall Sverige bjuder in till temadagar
om kommunikation kring samverkan. Vi
får exempel på hur man kan jobba inom
kommunen, mellan kommuner och med
externa aktörer för att skapa effektivare
organisationer och ökad hållbarhet.
Var: Nacka
När: 27-28 november
Bli en följare!

Är du nyfiken på Avfall Sveriges arbetsgrup-

per? Nu kan du ta del av arbetsgruppers
verksamhet genom att vara en ”följare”.
Som följare får du inblick i det eller de
ämnen du önskar. Information om vad kollegorna runt om i landet sysslar med, vilka
rapporter eller utbildningar som tas fram
på området och vilka frågor gruppen driver
serveras direkt till dig.

Anmäl dig via hemsidan
www.avfallsverige.se
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