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Här är nya regeringens avfallspolitik
Så fick vi då en regering till slut. I
det 73-punktsprogram som utgör
grunden för regeringssamarbetet
finns flera frågor som berör avfallshanteringen. Detta lyftes även
i regeringsförklaringen.
– Sverige ska utveckla den resurseffektiva, cirkulära och biobaserade ekonomin.
Svenska konsumenter ska kunna göra
hållbara och kemikaliesäkra val. Fler steg
tas för att göra det lättare att återvinna
och återbruka, sade statsminister Stefan
Löfven, då han presenterade sin regering.
Det kan konstateras att avfallsfrågorna,
liksom politiken i övrigt, bär med sig hjärtefrågor från såväl Socialdemokraterna
och Miljöpartiet som Centern och
Liberalerna.
1. Investera i biogas
Att satsa på produktion och distribution
av biogas blir dellösning för det planerade
förbudet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar från 2030. Det kräver dock
ett godkännande av EU-kommissionen.
2. Utvidgat RUT-avdrag
Taket i RUT ska trefaldigas och en utredning under 2019 planeras leda fram till ett
förslag i budgetpropositionen 2021. I detta
ingår så kallade hämttjänster, som skulle
kunna beröra delar av grovavfallet.
3. Skatt på förbränning av avfall
Som en del i den gröna skatteväxlingen
ingår en skatt på avfallsförbränning.
Här finns en utredning klar, vilket innebär att ett förslag kan läggas redan till
budgetpropositionen för 2020.
4. Förbud mot onödiga plastartiklar
En utredning för att förbjuda onödiga
plastartiklar tillsätts under 2019. Från
den 1 januari 2022 ska en lagstiftning
kunna finnas på plats.
5. Avgift/skatt på engångsartiklar
Redan från den 1 maj 2020 ska bärkassar
beläggas med en skatt eller avgift. Fler
artiklar följer genom förslag i budgetpro-

positionen för 2021. Dessutom anges att
Sverige ska driva på för utfasning av all
engångsplast inom EU.
6. Bred översyn kring regelverken
för avfall och återvinning
Översynen ska främja innovation och
företagande i den cirkulära ekonomin.
7. Nya steg för att förenkla återbruk
och återvinning
Inga konkreta exempel ges på vad dessa
steg kan innebära.
8. Producentansvar för textil
Möjliga framkomliga vägar för att kraftigt
öka återbruk och återvinning av textilier
ska prövas där branschen och ideella
aktörer involveras.
9. Krav på pant för exempelvis
batterier och elektronik
En utredning ska tillsättas våren 2020
och ett förändrat systemet på ska finnas
plats från 2022.
10. Servicenivå för hushållens avfall
Den hushållsnära insamlingen ska bli effektivare och samarbetet mellan kommunal insamling och producentansvarssystem bättre. För att öka återvinningen ska
nya samordnade krav på lägsta servicenivå för hushållens avfall utredas, vilken
ska omfatta förpackningar, tidningar,
grovavfall och farligt avfall.
11. ”Produktpass”
En utredning ska tillsättas under 2021
om möjligheten att alla produkter ska ha
ett produktpass med information om vad
produkten innehåller, var den kommer
från och hur den kan återvinnas eller tas
om hand.
12. ”Hyberavdrag” för uthyrning
Inför ett hyberavdrag liksom möjligheter
att skattefritt upp till ett visst belopp
hyra ut lösöre som till exempel bil, kläder,
verktyg eller möbler. Det planeras finnas
med i budgetpropositionen för 2022.

– Det är inspirerande att avfallsfrågorna
ges utrymme såväl i regeringsförklaringen
som i det politiska 73-punktsprogrammet.
Det visar att avfall och återvinning är en
nyckel i omställningen till den cirkulära
ekonomin, säger Weine Wiqvist, Avfall
Sveriges vd.
– Det mest konkreta är att en skatt på
avfall till förbränning införs från budgetpropositionen och som en del i den större
gröna skatteväxlingen. Avfall Sverige och
utredningen Brännheta skatter kom till
slutsatsen att en sådan skatt skulle vara
ett ineffektivt styrmedel för ökad återvinning, och att åtgärder måste sättas in
tidigare i produktflödet. Men den gröna
skatteväxlingen har ett bredare perspektiv.
– Det är bra att fokus nu riktas uppströms mot produkternas utformning och
mot att förebygga avfall, till exempel med
det så kallade produktpasset och åtgärder
avseende plastartiklar. Fler styrmedel
kommer också att gynna återbruk, exempelvis särskilt avdrag för uthyrning.
– Som vanligt, vågar man påstå, ligger
oproportionerligt stor andel av utredningar på hushållsavfallet. Det hade varit
välkommet med mer analys av de stora
avfallsflödena, det vi kallar ”det osynliga
avfallet”, som uppstår på vägen till den
produkt som sedermera blir till hushållsavfall.
– Precis som inom andra delar av den
politiska överenskommelsen kommer det
att igångsättas en mängd nya utredningar.
Därvidlag blir det, som vi ser det, oerhört
viktigt att helhetsperspektivet behålls och
att man undviker dellösningar som inte
passar in, avslutar Weine Wiqvist.

Ny miljöminister
Isabella Lövin har utsetts till Miljö- och
klimatminister. Dessutom behåller hon
sin post som vice stadsminister.
– Vi hoppas på ett lika gott samarbete med Isabella Lövin som vi haft med
Karolina Skog. Kanske kommer sambandet avfall – klimat också att bli tydligare,
kommenterar Weine Wiqvist.

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Remissvar

Mindre byråkrati och hållbart byggande
Avfall Sverige har besvarat två
remisser.

kommer möjligheterna för avsättning av
slaggrus på deponier i Sverige att minska,
och i praktiken saknas en storskalig och
regelmässig användning utanför deponier
i landet.

Naturvårdsverket bedömer i en skrivelse
att det kan vara lämpligt att följande verksamheter omfattas av allmänna regler
istället för tillstånds- eller anmälningsplikt: mekanisk bearbetning och lagring
av vissa avfallsslag inför återvinning,
användning av vissa avfallsslag för anläggningsändamål, biologisk behandling
av vissa avfallsslag samt förbränning av
vissa avfallsslag.
Avfall Sverige stödjer förslaget, men
påpekar att användning av slaggrus från
avfallsförbränning i specifika anläggningsändamål bör utredas för att omfattas av mer allmänna regler. Inom några år

Bättre byggande
En delredovisning av utredningen om resurseffektiv användning av byggmaterial
har lagt två förslag: krav på innehållsförteckningar för byggprodukter och krav på
klimatdeklaration av byggnader.
Avfall Sverige bedömer generellt att det
är tvingande regler i kombination med
ekonomiska styrmedel som på allvar hade
kunnat öka återvinningen av bygg- och
rivningsavfall.
Läs mer på www.avfallsverige.se

Dags att tycka till

Avfallsskatten höjs

Inom kort skickas en enkät till alla
Avfall Sveriges medlemmar.

Skatten på avfall höjs från 500 kronor per ton till 520 kronor per ton
för kalenderåret 2019.

Enkäten skickas via e-post till den som
angetts som kontaktperson hos respektive
medlem. Det kommer också att genomföras kvalitativa intervjuer hos ett mindre
antal medlemmar.
– Medlemsundersökningen är vårt
viktigaste verktyg i utvecklingen av Avfall
Sverige så vi är verkligen måna om att
alla ska svara, säger Weine Wiqvist, vd för
Avfall Sverige.
För mer information kontakta
jessica.christiansen@avfallsverige.se

Ordningen med årlig uppräkning av
avfallsskatten remitterades av regeringen
2017. Avfall Sverige angav i remissvar att
organisationen inte har något emot en
årlig höjning, men poängterade vikten att
beslut om uppräkning av avfallsskatten
meddelas i tid så att kommunerna kan
ta höjd för höjningen vid beräkning av
avfallsavgifterna. Detta fick Avfall Sverige
dock inte gehör för.
Läs mer i SFS 2018:1636.

Weine Wiqvist till Lunds universitet
Lunds Universitet har tilldelat
Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige, en adjungerad tjänst som
lärare/forskare.
Forksningstjänsten ska bedrivas på deltid
om ”Circular Economy Policies” vid
Internationella miljöinstitutet, IIIEE som
är en avdelning inom universitet. Fram
till sommaren är han kvar som vd för

Avfall Sverige.
– Jag gläder mig åt det nya uppdraget.
Jag ser fram emot att fördjupa samverkan mellan akademin och branschen.
Forskning och utbildning är nyckeln för
att ta nya steg framåt. Detta nya uppdrag
berikar på ett positivt sätt det dagliga
arbetet som vd för Avfall Sverige, säger
Weine Wiqvist.

Norden samlar världen
till biogaskonferens
Den 9 – 11 april 2019 går den sjunde
upplagan av Nordic Biogas Conference,
NBC av stapeln. Här bjuds ett 30-tal
föreläsare, utställning och studiebesök.
Avfall Sverige är en av arrangörerna. NBC
anordnas i anslutning till Iswas konferens
om bioavfall.
Läs mer på
www.nordicbiogasconference.org/
Rådgivning LIVE: Tema Avfall Web Pr
em
Välkommen till Avfall Sveriges första
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medlemsrådgivning LIVE med tema
Avfall Web. På webbinariet går vi igenom
hur Avfall Sveriges webbaserade system
för hantering av avfallsstatistik, Avfall
Web, kan användas och vilka rapporter
som kan tas fram. Frågor kan ställas till
föreläsaren via chatten.
När: 13 februari, 5 mars, 28 mars
Läs mer www.avfallsverige.se/utbildning
Föreståndare av explosiv vara
Explosiva varor kommer inte sällan till
återvinningscentraler. Lagen kräver att en
föreståndare utses för all tillståndspliktig
verksamhet med sådana varor. På Avfall
Sveriges kurs lär du dig hur det explosiva
avfallet ska hanteras och mellanlagras,
vilka tillstånd som krävs och hur riskerna
i övrigt kan minimeras.
När: 12 mars
Var: Linköping
Läs mer www.avfallsverige.se/utbildning
Ny medlem
Tamtron AB, Karlstad
Nyhetsbrevet ges ut av Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö
Tel 040-35 66 00
www.avfallsverige.se, info@avfallsverige.se
Ansvarig utgivare: VD Weine Wiqvist
Redaktör: Karin Jönsson
För kontaktuppgifter till Avfall Sveriges
personal se www.avfallsverige.se/kontakt

