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Avfall Sverige på två minuter
Avfall Sverige är sedan 1947 kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar

som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt.
Vår vision är ”Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att avfall som
uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator och
garant för denna omställning.
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Vår symbol - i sin helhet - är en
”omöjlig figur” där cylinderns
insida ger intryck av att vara större
än utsidan. Detta speglar att avfall
är så mycket mer än skräp.

Medlemmar

145

kommunala

associerade

Avfall Sverige företräder medlemmarna – kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag
och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning. Genom medlemmarna representeras
hela Sveriges befolkning. I takt med ökad kommunsamverkan representeras allt fler kommuner
genom färre medlemmar. I organisationen ingår också, som associerade medlemmar, ett
hundratal tillverkare, konsulter och entreprenörer som alla är aktiva inom avfallshantering.

Styrelse

Avfall Sveriges styrelse består av 18 ledamöter, tio förtroendevalda och åtta tjänstemän. Ledamöterna är verksamma inom
kommuner, kommunalförbund eller kommunala bolag. Styrelsens sammansättning ska spegla föreningens medlemmar vad avser
organisationsstruktur, storlek och geografisk fördelning. Styrelsen ska också ha en så jämn könsfördelning som möjligt. Styrelsen
sammanträder på ordförandes kallelse vid minst fyra tillfällen varje verksamhetsår.

Kansli

Avfall Sveriges kansli
består av 19 medarbetare.
Kansliet finns i Malmö
och dessutom finns ett
representationskontor
med två medarbetare
i Stockholm. Styrelsen
beslutar om kansliets
inriktning och arbetet
leds av vd.

Rådgivning

Medlemmarna i Avfall Sverige får ta del av – och blir en del av – landets högsta samlade kompetens på
avfallsområdet. Medlemmarna kan dra nytta av specialistkunskaperna genom rapporter, mallar, guider eller
via direktkontakt med kansliet. Det gäller även frågor om juridik och kommunikation.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna är en viktig länk mellan medlemmar och kansli men även mellan medlemmarna. Kurser och
temadagar, utvecklingsprojekt och kunskapsöverföring är resultat av arbetsgruppernas verksamhet. Arbetsgrupperna är också viktiga för att förankra Avfall Sveriges ståndpunkter i olika lagstiftnings- och påverkansfrågor. Arbetsgrupperna är indelade i nio områden. Inom arbetsgrupperna finns ett flertal verksamhetsgrupper och nätverk.

Kommunikation

Utvecklingsprojekt

Utvecklingskommittén bidrar till att utveckla avfallsbranschen och består av ordförandena i
arbetsgrupperna, ytterligare en representant från kommunerna samt Avfall Sveriges vd. Kommittén
beslutar om vilka projekt som ska beviljas och hur medlen ska fördelas för att
genomföra dem. Arbetsgrupperna för energiåtervinning, biologisk återvinning
och avfallsanläggningar har egna utvecklingssatsningar som de själva bekostar och
rapporter
beslutar om. Resultaten från de olika utvecklingssatsningarna redovisas i
rapporter, på kurser och på temadagar.
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2017

30

tillfällen

1 833
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8
skrivelser
2017

28

remissvar

2017

Utbildning

Avfall Sverige arrangerar årligen ett stort antal kurser,
temadagar och konferenser för att höja kompetensen
och ge medlemmarna möjlighet att utbyta erfarenheter.
Utbildningsverksamheten är väl förankrad i arbetsgrupperna
och utgår därmed från medlemmarnas behov.

Påverkansarbete

Avfall Sveriges uppdrag inkluderar regelbundna och omfattande kontakter med riksdag,
regeringskansliet, myndigheter, organisationer och opinionsbildare. Avfall Sverige bidrar
också aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom remissvar och skrivelser. Avfall
Sverige bedriver påverkansarbete inom EU. Det sker dels via regeringskansliet, dels via
de europeiska organisationerna som MWE, CEWEP och andra. Avfall Sverige ingår i det
globala nätverket ISWA.
CEWEP – Confederation of European Waste-to-Energy Plants
MWE – Municipal Waste Europe
ISWA – International Solid Waste Association
ECN - European Compost Network

Finansiering

Verksamheten finansieras av intäkter som till ungefär lika delar består av avgifter från
medlemmarna och intäkter från affärsverksamheten med kurser, konferenser, konsultuppdrag,
publikationer med mera. Samtliga medlemmar betalar medlems- och serviceavgift,
kommunmedlemmar betalar därutöver en utvecklingsavgift.

De övergripande målen med Avfall Sveriges
gemensamma kommunikation är ökad
kännedom om svensk avfallshantering och
om kommunernas roll. Den gemensamma
kommunikationen sker i form av kampanjer
med olika teman. Tema för 2015–2018 är
förebyggande och återanvändning. Avfall
Sverige ger ut branschtidningen Avfall och
Miljö och ett nyhetsbrev. På Avfall Sveriges
webbplats presenteras nyheter och där
finns också material för nedladdning. Det
är också där intresserade kan
anmäla sig till Avfall Sveriges
kurser, konferenser och
temadagar.

Avfall Web

Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web ger
kommunerna möjlighet till jämförelse, benchmarking och uppföljning. Rapporteringen utgör
också basen i den nationella statistiken över
hushållsavfall som Avfall Sverige publicerar i
Svensk Avfallshantering och i en årlig rapport
med statistik på läns- och kommunnivå. Avfall
Sverige levererar även statistik till bland annat
Energimyndigheten, Naturvårdsverket och
Statistiska Centralbyrån.

AVFALLSTRENDEN
Total mängd behandlat
hushållsavfall 2012 - 2016
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Kontakt
Weine Wiqvist, vd
Direkttel. 040-35 66 05
Mobiltel. 0708-93 15 99
weine.wiqvist@avfallsverige.se

Petra Kvist Carlsson
Kurssamordnare
Direkttel. 040-35 66 03
petra.carlsson@avfallsverige.se

Jessica Christiansen
Utbildnings- och utvecklingschef
Direkttel. 040-35 66 18
Mobiltel. 0706-69 36 18
jessica.christiansen@avfallsverige.se

Sven Lundgren
Rådgivare juridik
Direkttel. 040-35 66 09
Mobiltel. 0708-35 66 55
sven.lundgren@avfallsverige.se

Johan Fagerqvist
Rådgivare för deponerings- och
avfallsanläggningar
Direkttel. 040-35 66 24
Mobiltel. 0706-35 69 09
johan.fagerqvist@avfallsverige.se

Britta Moutakis
Rådgivare för återbruk och
återvinningscentraler
Ansvarig för nätverket
Avfall Sverige Yngre
Direkttel. 040-35 66 14
Mobilnr. 0703-58 66 14
britta.moutakis@avfallsverige.se

Aylin Farid
Rådgivare för upphandlingsfrågor
och samhällspolitisk rådgivare
Mobiltel. 0720-62 40 40
aylin.farid@avfallsverige.se
Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Direkttel. 040-35 66 08
Mobiltel. 070-662 61 28
anna-carin.gripwall@avfallsverige.se

Adress

Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö

Telefon

040-35 66 00

E-post
Hemsida

office@avfallsverige.se
www.avfallsverige.se
©Avfall Sverige AB

Åsa Hagelin
Rådgivare för förebyggande och
återanvändning
Mobiltel. 070-553 15 45
asa.hagelin@avfallsverige.se
Karin Jönsson
Redaktör Avfall och Miljö, sopor.nu
Direkttel. 040-35 66 17
Mobiltel. 0706-26 40 99
karin.jonsson@avfallsverige.se

Jon Nilsson-Djerf
Rådgivare för materialåtervinning,
insamling och transport
Mobiltel. 070-526 35 27
jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se
Per Nilzén
Projektledare och
kvalitetssamordnare
Direkttel. 040-35 66 13
Mobiltel. 070-523 24 04
per.nilzen@avfallsverige.se
Jakob Sahlén
Rådgivare för energiåtervinning
Direkttel. 040-35 66 16
Mobiltel. 0705-08 66 17
jakob.sahlen@avfallsverige.se

Caroline Steinwig
Rådgivare för biologisk återvinning
Direkttel. 040-35 66 23
Mobiltel. 070-480 61 23
caroline.steinwig@avfallsverige.se
Ingegerd Svantesson
Kommunikatör och webbredaktör
Direkttel. 040-35 66 07
Mobiltel. 0705-35 66 37
ingegerd.svantesson@avfallsverige.se
Pernilla Svensson
Kursadministratör
Direkttel. 040-35 66 11
pernilla.svensson@avfallsverige.se
Marie Umark
Ekonomiassistent, fakturering,
medlemsregister och
prenumerationer
Direkttel. 040-35 66 04
marie.umark@avfallsverige.se
Jenny Westin
Rådgivare för statistik, avfallstaxor
och enskilda avlopp
Ansvarig för Avfall Web
Direkttel. 040-35 66 15
Mobiltel. 070-518 40 45
jenny.westin@avfallsverige.se
Peter Westling
Chef ekonomi/administration
Direkttel. 040-35 66 06
peter.westling@avfallsverige.se

