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”Plaststrategin borde sikta högre”
EU-kommissionens plan för hur
plast ska användas och återvinnas
har mötts av såväl applåder som
kraftig kritik.
Den första EU-strategin för plast presenteras av Kommissionen som en del av
övergången till en mer cirkulär ekonomi.
Enligt den ska alla plastförpackningar och
hälften av allt plastavfall på EU:s marknad
återvinnas senast 2030, förbrukningen
av plast för engångsbruk minskas och
avsiktlig användning av mikroplaster
begränsas. Den har också som mål att
minska nedskräpningen och användningen
av fossil råvara vid produktion av plast.
Detta ska bland annat uppnås genom nationella informationskampanjer och märkning
av komposterbara plaster. 100 miljoner euro
satsas också på utvecklingen av smartare
och mer återvinningsbara plastmaterial.

Mindre än 30 procen av det plastavfall som
genereras i Europa samlas in för återvinning.
Det saknas resurser för återvinning i Europa.
Efter Kinas kraftigt begränsade import av
plastavfall har problemen blivit väldigt upp
enbara för den europeiska avfallshanteringen. Att minska mängden plast som hamnar
i haven var också en viktig anledning till att
EU nu lagt fram en särskild plaststrategi.
Miljöminister Karolina Skog
välkomnar strategin:
– Jag ser särskilt positivt på att strategin innehåller förslag som kommer att
begränsa den avsiktliga användningen
av mikroplaster i kosmetika och andra
produkter, vilket är en fråga som Sverige
har drivit på för. Nu efterlyser jag snabba
och konkreta åtgärder från EU-kommissionen, säger hon i ett pressmeddelande.
Avfall Sveriges vd, Weine Wiqvist är
mer kritisk:

– Det är bra att EU nu fokuserar på plast
och plastavfall. Samtidigt känns ambition
en låg, att bara hälften av plastavfallet ska
återvinnas till 2030. Strategin tar nästan inte
alls upp problematiken med plastens innehåll
av farliga ämnen som inte ska återvinnas.
Att döma av responsen från andra håll är
det inte många som tror att de föreslagna
förändringarna skulle få önskat resultat.
– Vi hade förväntat oss mycket mer. När
vi sett hur illa det ser ut och vet att det vi ser
bara är några procent på ytan, som toppen av
ett isberg, då hade vi förväntat oss skarpa lagförslag, mer tvingande, så att man kommer
till rätta med och vänder utvecklingen. Det
här är lamt, säger Jytte Guteland, svensk
representant i EU-parlamentet, till TT.
Läs mer om plaststrategin på europa.eu/
rapid/press-release_IP-18-5_sv.htm

Remissvar:

”Nationell avfallsplan utan mål blir verkningslös”
Naturvårdsverket har arbetat länge
med den nya avfallsplanen som
släpptes bara veckor innan den
gamla planen löpte ut. Men de höga
förväntningar som funnits har
grusats.

Avfall Sverige välkomnar att den nationella
avfallsplanen och programmet för förebygg
ande av avfall föreslås samlas i ett dokument.
Men de dokument som nu presenterats är
till sin karaktär en nulägesbeskrivning.
– Någon plan i ordets rätta bemärkelse
har vi inte fått. Det är snarare en lista på
befintliga styrmedel och åtgärder, men här
saknas de mål och åtgärder som direktivet
föreskriver och som kommunerna efterfrågat som underlag till sina lokala avfallsplaner. Det ger helt enkelt inte mycket
vägledning för hur Naturvårdsverket vill
att avfallssystemet ska utvecklas, säger
Weine Wiqvist, Avfall Sveriges vd.
Naturvårdsverkets nulägesbeskrivning
innehåller inte heller någon redovisning av förebyggande av avfall motsvarande övriga delar av avfallshierarkin.
För att få ett effektivt verktyg i arbetet upp-

för avfallstrappan borde en nationell avfallsplan och programmet för förebyggande beslutas av regeringen eller riksdagen snarare
än en statlig myndighet. Först då kan dokumenten få formell status av nationella planer.
Vidare framför Avfall Sverige en
rad synpunkter på förslaget:
• Problemet med nedskräpning hanteras
alltför summariskt i förslaget.
• Flera begrepp behöver förtydligas; ”hushållsavfall” och ”avfall från hushåll” används
om vart annat i förslaget. Användningen av
begreppen ”förbränning”, ”energiåtervinning”, ”återvinning, ”förbränning med energiåtervinning” och ”avfallsförbränning”
behöver också ses över.
• I förslaget skriver Naturvårdsverket att
”producentansvaret har bidragit till att
en stor andel av förpackningsavfallet idag
samlas in och materialutnyttjas”. Plockanalyser visar dock att en stor andel ligger
kvar i restavfallet och därmed att producentansvaret inte fungerar som tänkt.
• Naturvårdsverket anger att producenterna subventionerar utbyggnaden av
fastighetsnära insamlingssystem. I själva

verket är det tvärtom, vilket rimligen borde
oroa Naturvårdsverket eftersom det urholkar principen om det förlängda ekonomiska
producentansvaret.
• I avsnittet om producentansvar för förpackningar bör Naturvårdsverket redogöra för
problematiken med det förpackningsavfall
som den kontinuerligt ökande mängden
privatimporterade varor ger upphov till.
• De flöden av plastavfall som går till Swerecs
anläggning redovisas, men det ges inte
någon redovisning av var övrigt utsorterat
plastavfall tar vägen inklusive hur stora
flöden som exporteras.
Läs förslaget ”Reviderad nationell
avfallsplan och avfallsförebyggandeprogram för åren 2018-2023”, som kan
laddas ner från www.naturvardsverket.se
Läs Avfall Sveriges remissvar på
www.avfallsverige.se

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Dags att lämna statistiken för 2017
Avfall Web är nu öppet för inmatning av 2017 års avfallsstatistik och
håller öppet till och med 15 april
2018.
Nu kan en organisation mata in uppgifter för
flera kommuner, vilket kommer att underlätta för många samverkansorganisationer.
Därmed endast behöva en inloggning.
Läs mer i Manual för kommundelen som
finns för nedladdning i Avfall Web.
Fliken för plockanalyser är omarbetad,
bland annat har rimlighetsgränser, för att
undvika felinmatningar, införts. Det är även
mer fokus på att redovisa nyckeltal uttryckt
som kg per hushåll och vecka och inte i procent, som i vissa fall kan vara missvisande.

Remissvar:

Utredning banar
väg för samarbete
En färsk SOU föreslår flera åtgärder som kan öka möjligheterna
till kommunal avtalssamverkan.
Utredningen, En generell rätt till kom-

munal avtalssamverkan (SOU 2017:77),
föreslår att det i kommunallagen införs en
generell möjlighet till avtalssamverkan,
som innebär att en kommun får träffa
avtal om att dess uppgifter helt eller delvis
ska utföras av en annan kommun. Vidare
föreslås att Upphandlingsmyndigheten,
i samråd med Sveriges Kommuner och
Landsting och andra relevanta aktör
er, ska bistå med stöd till kommuner
och landsting kring avtalssamverkan.
– Utredningens förslag ligger helt i
linje med Avfall Sveriges ståndpunkter,
att kommunerna ska kunna organisera sig
och samverka med andra kommuner på
det sätt som man bäst finner lämpligt. Det
ökar både kompetensen och effektiviteten,
säger Weine Wiqvist, Avfall Sveriges vd.
Läs mer i Avfall Sveriges remissvar på
www.avfallsverige.se

Avfall Web ligger till grund för den
nationella statistiken av hushållsavfal och ger möjlighet till jämförelser,
benchmarking och uppföljning.
Inloggning sker via www.avfallweb.se
Frågor om inloggning eller registrering och användning besvaras
av Jenny Westin, 040-35 66 15,
jenny.westin@avfallsverige.se
Lär dig Avfall Web
En interaktiv handbok om verktyget finns
tillgänglig direkt från Avfall Web, och en
grundkurs i Avfall Web genomförs den 8
mars i Stockholm.
Läs mer på avfallsverige.se

Nya avfallssiffror
från EU
480 kg hushållsavfall per invånare
producerades inom EU under 2016,
visar färsk statistik från Eurostat.
Jämfört med 2002 har avfallsmängderna minskat med 9 procent.
47 procent av hushållsavfallet material
återvanns eller komposterades. 30 procent
förbrändes och 25 procent deponerades.
Fyra länder rapporterar mer än 50 procents
återvinning: Tyskland, Österrike, Belgien, Nederländerna samt Italien. Sverige
landar på jämt 50 procent återvinning.
Mest avfall produceras i Danmark, 777
kg per person, medan minst avfall uppkom i Rumänien, 261 kg per invånare.
De stora skillnaderna i mängden
hushåll kan delvis förklaras av olika
sätt att rapportera in statistiken.

Nya bokföringsregler att vänta
I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Bland annat
föreslås årsredovisning få fler delar
och värderingsreglerna förändras.
Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning föreslås
träda i kraft den 1 januari 2019.

Piteå lockar med juridik

Avfall Sveriges grundkurs i avfallslagstiftning ges i april i Piteå. Inspirerande lärare
kommer att presentera aktuella frågor med
bäring på det kommunala avfallsansvaret,
berätta om arbetsmiljörätt och mycket mer.
18–19 april 2018
Läs mer och anmäla dig på
www.avfallsverige.se/utbildning

Lyft dina frågor på medlemsdagarna
Avfall Sverige träffar medlemmarna på en turné, och ännu finns
platser på träffarna i februari:
• 6 februari Borås
• 7 februari Kalmar
• 8 februari Lund
Medlemsdagarna 2018 bjuder på matnyttig information i aktuella frågor. Det
kommer också att finnas tid för dialog, diskussioner och nätverkande.
Anmäl dig till
petra.carlsson@avfallsverige.se
Till medlemsträffarna i Uppsala, Östersund och Luleå är anmälan stängd.

Gala prisade återvinnare

Ivana Kildsgaard från 100-gruppen utsågs till Årets Förebyggare vid Återvinningsgalan den 25 januari. 100-grupp
en är en plattform för samarbete kring
återbruk inom inredningsbranschen.
Priset är instiftat av Avfall Sverige.
Lund blev årets återvinningskommun.
Fullt utbyggd fastighetsnära insamling har lett till att mängden insamlade
förpackningar och returpapper ligg
er långt över genomsnittet i landet.
Samtliga sju pristagare presenteras på
www.avfallsverige.se

Nya medlemmar
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