05/2018
ONSDAG 21 M A R S

Avfall Sverige välkomnar smidigare återvinning
Regeringen har skickat en promemoria med ett antal förslag som
förtydligar producentansvaret för
förpackningar och returpapper.
Förslaget innebär att fastighetsnära
insamling blir huvudregel.
– Avfall Sverige ser positivt på regeringens förslag om att göra förpackningsinsamlingen enklare så att mer kan
återvinnas. Insamling nära fastigheten är
bevisligen en framgångsfaktor för ökad
återvinning. Det har också lagts fast i det
nyligen antagna EU-direktivet om avfall,
säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.
– Avfall Sveriges grundinställning har
varit och är fortsatt att insamlingen borde
organiseras genom kommunen som regeringen lade fast i regeringsförklaringen
2014. Det skulle göra insamlingssystemet
mer begripligt och ge färre transporter.
Tyvärr blockeras just nu en sådan ordning av en riksdagsmajoritet och då är de
förslag som nu läggs ett bra steg framåt.

– Utan att ha kunnat ta del av detaljer
na i förslagen är det välkommet att
regeringen nu slår fast producenternas
fulla betalningsansvar. Så har det inte
varit hittills utan en stor del av kostnaderna har tagits av de boenden och
kommunerna. Nu fullföljs principen om
det ekonomiska producentansvaret och
det är bra, fortsätter Weine Wiqvist.
– Det kan inte nog understrykas
producenternas ansvar att ta fram
bättre produkter som verkligen går
att både återanvända och återvinna.
Här finns mycket att göra och det
krävs om det ska bli kretslopp i verkligheten, avslutar Weine Wiqvist.
Fullt ekonomiskt ansvar
I regeringens promemoria förtydligas
att det fulla ekonomiska ansvaret ska
tas av producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem. Under ett
sådant system får kommunerna samla
in förpackningsavfall och returpapper

endast om de har avtal med det tillståndspliktiga systemet. Bedömningen är
att även under ett sådant tillståndssystem kommer det fortfarande finnas olika
entreprenörer, båda privata och kommunala, som verkar. Kommunernas roll är
alltså fortsatt viktig och samråd ska alltid
ske med dem, även i planeringsstadiet av
insamlingssystemet, skriver regeringen.
Reglerna för förpackningars utformning
ska också förtydligas för att få fram smartare förpackningar och mindre förpackningsavfall. Bland annat begränsas
användningen av onödiga förpackningar.
Mål för 2025
För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas gradvis till 2025,
med start 2021 då 60 procent av
alla bostadsfastigheter omfattas.
Temadagar om förslaget arrangeras
i vår, se www.avfallsverige.se/utbildning

Problem med plast kan inte lösas i avfallsledet
Plast som inte kan återanvändas
eller återvinnas därför att det
innehåller farliga ämnen, eller
är felaktigt utformat, är ett stort
problem inte minst i avfallsledet.
Men att börja i avfallsledet räcker
inte, ansvaret för att lösa problemet
måste börja redan i design- och
produktionsledet. Det är där man
har rådighet över frågan.
Avfall Sverige har tagit fram en
rad ståndpunkter om plast för en
bättre hantering av materialet.
Plast är ett mycket användbart material som kombinerar många goda
egenskaper. Men plast kan också skapa
problem, både vid tillverkning och
användning. Olika miljö- och hälsoeffekter är några sådana problem, liksom
nedskräpning. Plast baseras i huvudsak
på olja och plastprodukter innehåller
ibland miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Avfall Sverige anser att plast ska
användas där det är mest lämpligt, att
så mycket som möjligt av använd plast
ska kunna återanvändas och återvinnas och att råvara av plast succesivt
ska bli mindre fossilberoende.
Lösningen finns uppströms
– Producenterna bär ansvaret för att
plastprodukter utformas så att återanvändning och återvinning möjliggörs.
Samtliga kostnader för att tillverka,
använda och återvinna förbrukad plast
bör därför föras tillbaka i tillverkningsledet genom ett ekonomiskt producentansvar. Vi anser att alla som
producerar plastprodukter ska känna av
alla kostnader som är förknippade till
produkter – från källan till eventuella
koldioxidutsläpp vid förbränning, säger
Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige.
Avfall Sverige presenterar också
en rad konkreta mål, men menar

att ansvaret för att nå dessa mål
främst ligger hos producenterna.
– Vi för en omfattande dialog med plastproducenter och de har en stor förståelse
för problemet men alla är inte beredda
att gå lika långt, lika snabbt som vi anser
är nödvändigt, säger Weine Wiqvist.
Avfall Sverige anser också att plast
i engångsprodukter bör begränsas
till områden där de är nödvändiga,
till exempel inom sjukvården.
– Nya pantsystem bör introduceras för ökad återanvändning och för
att säkra en hög insamlingsgrad av
plastprodukter som syftar till materialåtervinning, säger Weine Wiqvist.
– Marknaden för återvunnen plast,
som är fri från miljöfarliga ämnen, kan stimuleras genom nya krav
på minimiinnehåll av återvunnen
plast i nya produkter, säger han.
Ladda ner Avfall Sveriges ståndpunkter från www.avfallsverige.se
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Mikroplaster förbjuds
Nu stoppar regeringen användning
en av mikroplast i produkter som
tandkräm, duschtvål och schampo.
Förbudet gäller kosmetiska produkter
som sköljs av eller spottas ut. Här tillsätts
ofta mikroplaster för dess rengörande,
skrubbande eller polerande funktion. Genom att stoppa tillförseln av mikroplaster
i avloppen vill man minska utsläppen
till haven, där plast identifierats som ett
av de största globala miljöproblemen.
– Det är helt onödigt att tillsätta mikroplast i avsköljbar kosmetika. Visserligen
är det långt ifrån den största källan till
plast i havet, men det är en lågt hängande
frukt och förbudet är ett nödvändigt steg
mot att minska mikroplasterna i våra
vatten, säger miljöminister Karolina Skog.
Förbudet gäller från den 1 juli 2018.

Rätt hantering
av litiumbatterier
I höstas införde El-Kretsen nya
rutiner för insamling av batterier
på ÅVC.
Brandrisk kan uppstå om litium kommer i kontakt med luft. Skadade eller kortslutna litiumjonbatterier
kan också generera hög värme.
För att minska branrisken har nya boxar
för förvaing och transport tagits fram av
El-Kretsen. Här placeras alla litiumjonbatterier över 500 g samt andra litiumbatterier som misstänks vara skadade. De
ska täckas med vermikulit och transporteras enligt regelverket för farligt gods.
Läs mer på www.avfallsverige.se

Agneta Lantto Forsgren:

”Roligt att visa vad vi jobbar med”
Skellefteå står värd för Avfall
Sveriges årsmöte, den 28 – 30 maj.
Agneta Lantto Forsgren håller i
trådarna och välkomnar alla branschkollegor till sin hemstad.
Bland mycket annat har Agneta planerat
för flera studiebesök. Det blir stadsvandring och möjlighet att se den gamla
bonnstan på Nordanå, där folket från
byarna bodde under årets kyrkhelg.
Turer går också till Rönnskärsverken

och Kuusakoski, som återvinner mycket
elavfall. Och för de som vill se rötning
och avfallsinsamling ges också tillfälle.
– Vi har precis uppgraderat förbehandlingen vid vår biogasanläggning
med teknik från massaindustrin. Det
kombineras med besök på vår stora ÅVC,
där vi har ett samarbete med återbruksverksamheten Solkraft och en ny del för
omlastning av brännbart, säger Agneta.
Att ansöka om att få stå värd för Avfall
Sveriges årsmöte var inget svårt beslut.
– Vi tyckte att det skulle vara jätteroligt att få visa vad vi jobbar med, det
togs enhälligt i tekniska nämnden.
Agneta hoppas få se tillfälle att se
många medlemmar vid årsmötet.
– Det är enkelt att ta sig hit. Flygplatsen ligger 20 minuter från centrum
och det går också att åka tåg, även om
det tar lite längre tid, säger Agneta.
Läs mer på konferens.avfallsverige.se
Agneta Lantto Forsgren med Ola Burström, ordförande i tekniska nämnden, vid
årsmötet 2017 då de bjöd in till Skellefteå.

Aktuella kurser
25/4 Aktuellt inom energiåtervinning
26/4 Aktuellt inom avfallsanläggningar - förorenade jordar och vatten
22-23/5 Deponikonstruktioner
3/5 Förebyggande coach
Läs mer på
www.avfallsverige.se/utbildning
Kvinna i avfallsbranschen?
Women of Waste, en grupp inom
den internationella avfallsorganisationen ISWA, genomför just nu en
global undersökning om kvinnor i
avfallsbranschen för att utveckla roller och ge kvinnor en tydligare röst.
Läs mer på
www.iswa.org/women-of-waste/
Biogasdebatt i Ny Teknik
Tio aktörer med koppling till biogas,
däribland Avfall Sverige, har skrivit en
gemensam debattartikel för att visa på
biogasens potential och dess vikt för att
vi ska kunna nå ett fossilfritt Sverige.
”Biogas är ett tydligt exempel på
hur övergången från fossilt till förnybart kan lösa flera problem på samma
gång”, skriver man bland annat.
Läs nyhetsbrevet på webben
Nu kan du ladda ner de senaste nyhetsbrevet från webben under Aktuellt.
Förpackningsstatistiken klar
FTI har nu lämnat statistik över insamlade förpackningar och tidningar genom
deras system. Tidningarna sjunker
men i övigt ligger nivåerna stabilt.
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