05/2019
ONSDAG 6 M A R S

MED DET SENASTE INOM FÖR EBYGGA NDE OCH AVFALLSHA NTER ING • UTGES AV AVFALL SVER IGE

Så ska invasiva växter hanteras
Naturvårdsverket har kommit med
en vägledning om hur växter, som
riskerar spridas okontrollerbart,
ska hanteras på återvinningscentralerna.

Hela komposteringsprocessen kan ta 1–3,5
år, men grobara frön från särskilda tåliga
växter kan trots denna behandling överleva.

Lämnas förpackat och separat

Naturvårdsverket rekommenderar förbränning som lämpligaste metod att
hantera växter av invasiva främmande
arter för att oskadliggöra dem och hindra spridning av frön och växtdelar.
Invasiva främmande arter ska som regel
inte komposteras, då risken för spridning direkt från komposten är stor. Fröer, och i vissa
fall växtdelar, förmultnar inte heller alltid.
Om kompostering ändå sker krävs en varmkompost, som håller 60°C i minst tre veckor.

När ett hushåll vill lämna invasiva främmande arter till förbränning ska växtavfallet vara
förpackat, och helst lämnas som en separat
fraktion. Om detta växtavfall blandas med
annat material måste hanteringen vara så säker att frön och växtdelar inte riskerar spridas om avfall krossas. Risker för spridning
finns också vid eventuell mellanlagring och
vidare transport till förbränningsanläggning.
Läs mer på www.naturvardsverket.se

Jättebalsaminen är en av de växter som
ska hanteras med stor försiktighet.

Mer förpackningar samlas in
Insamlingen av förpackningar
ökade med nästan 7 procent under
2018 jämfört med föregående år.
Det visar statistiken för FTI:s insamling från svenska hushåll.
Siffrorna för 2018 visar att det lämnades
650 327 ton förpackningar och tidningar
till återvinning under året. Räknat i kilo per
fast boende i Sverige motsvarar det näs-

tan 64 kilo material till återvinning. Den
varma sommaren bidrog till att mängden
glasflaskor ökade. Men den största ökningen står mängden insamlad plast för; 17
procent mer plastförpackningar lämnades
till materialåtervinning jämfört med 2017.
I likhet med tidigare år minskar mängden tidningar som lämnas till återvinning,
som en följd av förändrade medievanor.

Redan har ett 30-tal kommuner
anslutit till Avfall Sveriges nya mål
om mindre avfall. Men även andra
verksamheter har visat intresse.
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Kilo insamlade förpackningar och tidningar per invånare.

– Det är verkligen roligt att vårt mål lockar
andra, och de är välkomna. Till våra privata
företagsmedlemmar delar med oss av tips
och idéer, men vi kan inte följa upp deras
utveckling av mängden mat- och restavfall på samma sätt som för de kommunala
medlemmarna. Även icke medlemmar får
förstås gärna kopiera idén om att minska
avfallsmängderna enligt 25/25-målet, säger
Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige.
Logga in på medlemssidorna så kan du
följa antalet anslutna kommunmedlemmar:
www.avfallsverige.se/medlemssida

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Ökad bevakning
av avfallsfrågor

Kommentera
förordningarna

Två av Avfall Sveriges rådgivare har
tagit plats i externa organisationer
för att bidra med sina erfarenheter.

Fram till 17 mars finns möjlighet
att lämna synpunkter på vissa av
Naturvårdsverkets föreskrifter.

Johan Fagerqvist blir ledamot i Avfallsnämnden vid Strålsäkerhetsmyndigheten. Han ersätter Jessica Christiansen,
också Avfall Sverige, som nu kommer
att fokusera på utvecklingsfrågorna.
Vidare är Caroline Steinwig invald i
programkommittén för det nationella
kompetenscentrumet Biogas Research
Center vid Linköpings universitet, som
leder det strategiska arbetet på området.

De vill bland annat undersöka om reglerna
är enkla att förstå. Bland annat efterlyses
synpunkter kring 2004:4, hantering av
brännbart avfall och organiskt avfall, 2017:2
om kommunala avfallsplaner för förebyggande och 2018:11, lagring av elavfall.
Läs mer på
www.naturvardsverket.se/
utvarderingnfs20191

Res billigare till årsmötet
Vi kan genom ett samarbete med SJ erbjuda 10 procent rabatt på
tågresor, exempelvis till Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm 21–22
maj. Rabatten kan kombineras med andra företagsavtal och gäller
fram till 30 juni. Ange rabattkoden AVFALLSVERIGE när du bokar.

Nya rapporter

Köp frukt i matavfallspåse och få
bra start för avfallsinsamlingen
I två nya rapporter från Avfall Sve
rige ges tips om resursbesparing
ar och om hur inkörningsproblem
med nya insamlingsentreprenörer
kan undvikas.

2019:05 Fruktpåse = papperspåse
för matavfall

I ett projekt i Hudiksvall har matavfallspåsar
getts ett längre liv genom att först användas på frukt- och grönsaksavdelningen i en
livsmedelsbutik. Det blev succé – 95 procent
av de tillfrågade tyckte att det fungerade
bra och försöket har nu permanentats.
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2019:07 Vägledning för entreprenaduppstart

Ofta drabbas avfallsinsamlingen av problem
när en ny entreprenör kommer in. Vägledningen redovisar erfarenheter från ett urval
av kommuner och rekommendationer för
att undvika problem vid entreprenadstart.
Läs mer på www.avfallsverige.se
Papperspåsen passar bra både för
färsk frukt och för skrutten.

Dag om slam och små avlopp

Sörmland Vatten & Avfall bjuder, i samarbete med Avfall Sverige, in till en temadag
om framtida utmaningar gällande slam från
små avlopp. Här presenteras olika tekniker
för tömning, deltömning med tvåfacksbil,
erfarenheter från olika aktörer, behandling
och avsättning av slam och andra fraktioner
samt skrivningar i kommunala dokument.
När: den 22 mars kl 9–15
Var: Katrineholm
Mer information finns på
www.simplesignup.se/event/146975

Vad händer efter Brexit?

Avfall Sveriges temadag om energiåtervinning lyfter flera högaktuella frågor:
• Sverige och Storbritannien efter Brexit
• Konsekvenserna av förbränningsskatten
• Ny klassningsmetod för askor
• Och mycket mer
När: 3 april
Var: Göteborg
Läs mer på www.avfallsverige.se/utbildning

Läs om Avfall Sveriges plan för 2019
Nu kan du ladda ner en kortversion av
Avfall Sveriges verksamhetsplan för 2019
via medlemssidorna. Här kan du läsa
om de mest prioriterade frågorna som
vi kommer att jobba med under året.
Logga in och läs mer på
www.avfallsverige.se/medlemssida

Missa inte Nordic Biogas Confere

Den 9 – 11 april 2019 gå NBC av stapeln
i Oslo. Här får du bland mycket annat koll på ny teknik, globala trender
och kopplingen till näringscykeln.
Läs mer på www.nordicbiogasconference.org
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