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Plast och nedskräpning blir frågor
på myndigheternas agendor under 2018
Regeringen beslutade dagarna före
jul om myndigheternas regleringsbrev för 2018. Regleringsbreven
anger vilka anslag de statliga myndigheterna förfogar över och hur
medlen ska användas. De innehåller
inga stora överraskningar för avfall
och förebyggande.
Naturvårdsverket har fått flera nya uppdrag. Verket ska genomföra en förstudie av
hur förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet
för farligt avfall kan åstadkommas, bland
annat genom en sammanhållen nationell
digital lösning. Arbetet ska utgå från tidigare
redovisat uppdrag om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt
avfall (dnr M2016/02241/Ke). Uppdraget
ska redovisas senast den 31 januari 2019.
Nedskräpningen ska minska genom
information till allmänheten. Detta arbete
ska göras i samarbete mellan Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent. Informationen
ska ha särskilt fokus på barn och unga samt
bidra till att öka allmänhetens medvetenhet om plastens effekter i havet. Uppdraget
ska slutredovisas senast den 31 mars 2021.

Naturvårdsverket ansvarar också för
att öka kunskapen hos konsumenter
för en mer hållbar konsumtion av textilier, exempelvis genom ökad återanvändning och återvinning. Detta arbete sker
i samarbete med Konsumentverket och
Kemikalieinspektionen. Uppdraget ska
redovisas senast den 28 februari 2021.
Mätmetoder för att få mer tillförlitlig
statistik av de utsläpp av växthusgaser som
sker i andra länder till en följd av svensk
konsumtion ska utvecklas och uppdraget
ska redovisas senast den 31 januari 2019.
Vidare ska Naturvårdsverket redovisa hur
tidigare uppdrag fortskrider med särskilt
fokus på plaster. Det gäller arbetet med
innovation av hållbara plaster, hur det
bilaterala miljösamarbetet bidragit till att
minska miljöeffekterna från avfall, särskilt
plastavfall, samt arbetet för att minska
utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar från dagvatten och andra källor.
Naturvårdsverket ska fortsätta arbetet med
att identifiera och åtgärda viktigare källor
till utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön i Sverige, med utgångspunkt från
tidigare uppdrag (dnr M2015/2928/Ke).

Vi närmar oss matavfallsmålet
Naturvårdsverket har presenterat
en uppföljning av etappmålet om
matavfall. Den visar att insatser
behövs.
2016 återvanns totalt cirka 40 % av mat
avfallet. 32 % rötades medan resten
komposterades. Enligt etappmålet, som
ska nås 2018, ska minst 50% av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och
restauranger sorteras ut och behandlas
biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och
minst 40 procent av matavfallet behandlas
så att även energi tas tillvara. Det sistnämnda sker i praktiken genom rötning.
Uppföljningen konstaterar att fler måste få
tillgång till separat insamling av matavfall
och att en större andel måste sorteras ut –
fortfarande hamnar mycket i restavfallet.

Vidare bör rejektmängderna minska, de uppgår till 22 procent av insamlade mängder.
Det får dock inte ske på bekostnad av biogödselns kvalitet. Mer biogödsel bör också
avsättas så att näringen kan återvinnas.
30% uppfyllde inte det kravet under 2016.
– För att nå målet behöver fler sortera mer, alltså behöver matavfallsinsamlingen bli obligatorisk precis som Avfall
Sverige länge har krävt, kommenterar
Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.
Rapporten presenterar också nya siffror
för uppkomna mängder matavfall för 2016:
• Totalt 949 000 ton (96 kg/inv)
• Hushåll 775 000 ton (78 kg/inv)
• Restauranger 71 000 ton
• Skolkök 49 000 ton
• Livsmedelsbutiker 30 000 ton
• Övriga storkök 24 000 ton

Kemikalieinspektionen ska ta fram en
handlingsplan för giftfri vardag inom ramen
för den samlade strategi som regeringen
fastställt i propositionen På väg mot en giftfri
vardag – plattform för kemikaliepolitiken
(prop. 2013/14:39). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.
Kemikalieinspektionen har också ett pågående uppdra att kartlägga förekomsten av farliga ämnen i produkter och varor som ännu
inte är begränsade inom EU. Framför allt ska
förekomsten i konsumenttillgängliga varor
och produkter kartläggas. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 september 2018 och
slutredovisas senast den 1 december 2020.
Konsumentverket har fått i uppdrag
att informera om regler vid transaktioner
inom delningsekonomin och vid andra
avtal mellan privatpersoner om köp av
varor eller tjänster. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.
Konsumentverket får också medel som ska
användas för inrättande och drift av ett
forum för miljösmart konsumtion och för
myndighetens arbete med att aktivt verka
för mer miljösmarta konsumtionsmönster.
Läs mer om regleringsbreven på esv.se

Känns vi igen?
Dags att säga adjö till det gula – eller var det orange? Avfall Sveriges
nyhetsbrev har fått ny layout.
Även om det yttre har förändrats kommer vi att fortsätta bevaka politiken,
myndigheterna och utvecklingen såväl i Sverige som i utlandet.
De särskilda digitala utskicken om Avfall
Sveriges utbildnings- och utvecklingsverksamhet har nu också slagits samman med
den digitala versionen av detta nyhetsbrev,
så nu hittar du all information på ett ställe.
Du är välkommen att höra av dig med
synpunkter eller om du hellre vill ha digitalt
nyhetsbrev: karin.jonsson@avfallsverige.se

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Nya ansvarsområden på kansliet
Jessica Christiansen är ny utvecklingschef på Avfall Sverige.
Jessica började på Avfall Sverige som rådgivare 1999, men har de senaste åren framför
allt jobbat med organisationsutveckling. De
erfarenheterna tar hon med sig när hon nu
tar över som utvecklingschef. Sin roll som
utbildningschef kommer hon att behålla.
Förre utvecklingschefen Per Nilzén
kommer fram till sin pension att jobba
vidare med vissa utvecklingsprojekt och
med kvalitetsarbetet inom Avfall Sverige. I vår kommer hela verksamhe-

ten att vara kvalitetscertifierad.
För att garantera att alla aspekter
av farligt avfall bevakas fördelas nu
detta område på flera rådgivare – såväl
insamling som behandling och giftfria
kretslopp berörs ju av denna fråga.
Aylin Farid ansvarar numera för
upphandlingsfrågor och Britta Moutakis arbetar med återbruksfrågor.
Vidare tar Ingegerd Svantesson
över som redaktör för avfallsportalen sopor.nu, medan Karin Jönsson blir redaktör för nyhetsbrevet.

Vi ses väl på medlemsdagarna?
Avfall Sverige träffar medlemmarna
på en turné under veckorna 5 och 6.
Ännu kan du anmäla dig.
Under medlemsdagarna presenteras
aktuella frågor, både vad det gäller föreningens verksamhet och omvärlden.
Det kommer också att finnas tid för
dialog, diskussioner och nätverkande.
Medlemsdagarna vänder sig till förtroen-

Påverka:

Workshop om
biogasstrategin
Inför revideringen av den nationella
biogasstrategin anordnas ett seminarium med workshop i Stockholm
den 23 januari.
Företrädare för regeringen och bransch
en belyser ett antal frågor och dagen
avslutas med diskussion och frågor
om Nationell biogasstrategi 2.0.
Seminariet arrangeras inom projektet Nationell biogasstrategi, ett samverkansprojekt som Energigas Sverige
driver tillsammans med 11 aktörer, däribland Avfall Sverige, och föreningens
medlemmar är välkomna att delta.
Anmälan sker senast 18 januari till
linda.carstens@energigas.se

devalda och tjänstemän i kommunala och
privata verksamheter inom Avfall Sverige.
De hålls på sex orter i olika delar av landet:
• 30 januari Uppsala
• 31 januari Östersund
• 1 februari Luleå
• 6 februari Borås
• 7 februari Kalmar
• 8 februari Lund
Läs mer på avfallsverige.se/utbildning

Många gillar
nya hemsidan
Det blev ett positivt mottagande
när vi lanserade Avfall Sveriges nya
hemsidan strax efter årsskiftet.
Målet är att det ska vara lätt att hitta.
Sökfunktionen är förbättrad och medlemsinformationen mer tillgänglig. Men
det är en helt ny struktur på sidan, så
använd gärna sitemapen för att orientera er: www.avfallsverige.se/sitemap/
Alla inloggningsuppgifter från den förra
hemsidan har flyttats över till den nya. Men
det är enkelt att skicka efter nytt lösenord
om det gamla har försvunnit. Länken finns
vid inloggningsrutan, se övre högra hörnet. Logga gärna in direkt när ni kommer
till sidan, då aktiveras flera undersidor
och rapporterna finns för nedladdning.
Vid problem med inloggning kontakta
ingegerd.svantesson@avfallsverige.se

Remissvar om miljötillsyn

Avfall Sverige har lämnat remissvar på
utredningen om miljötillsynen och sanktionssystemet i miljöbalken. Syftet är att
optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den bidrar till
att miljökvalitetsmålen nås samt att fler
miljöbrott beivras. Utredningen föreslår
att den övergripande organisationen inte
förändras men att den statliga styrningen
stärks, liksom samverkan och uppföljning.
Avfall Sverige överlåter till SKL att
lämna kommentarer om förslagen men
pekar på vikten av en väl fungerande
tillsyn för att kommunen ska kunna
ta sitt lagstadgade avfallsansvar.
Läs remissvaret på www.avfallsverige.
se/om-oss/vad-vi-tycker/remissvar/

Återvinningsgala 25 januari

Den 25 januari arrangeras Återvinningsgalan
för nionde året i rad. Det är branschtidningen Recycling & Miljöteknik, i samarbete med
Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna,
som genom galan vill uppmärksamma och
premiera branschens alla aktörer. Länk till
anmälan och mer info finns på
www.avfallsverige.se, längst ner på sidan.

Nya medlemmar i Avfall Sverige

• Marksanering Sydost AB, Sollentuna
• June Avfall och Miljö AB (Jönköpings,
Habo och Mullsjö kommuner)

Nyhetsbrevet ges ut av Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö
Tel 040-35 66 00
www.avfallsverige.se, office@avfallsverige.se
Ansvarig utgivare: VD Weine Wiqvist
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För kontaktuppgifter till Avfall Sveriges
personal se www.avfallsverige.se/kontakt

