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Nationell strategi ska sätta fart på biogasen
I morgon, den 12 april, presenteras
en uppdaterad version av bran
schens eget förslag till nationell
strategi för biogasen. Här beskrivs
vinsterna med såväl biogas som bi
ogödsel och dessutom presenteras
förslag till mål och åtgärder för att
säkra en framtida produktion och
användning.
Bakom biogasstrategin står Energigas
Sverige, Avfall Sverige och en lång rad
företag och verksamheter med ett intresse
av det fossilfria drivmedlet och ett gödsel
som lämpar sig för ekoodling.
Strategin föreslår ett mål om att 15 TWh
biogas ska användas i Sverige år 2030,
drygt sju gånger mer än den inhemska
produktionen under 2016. Vidare vill aktörerna bakom strategin se jämlika villkor

mellan svensk och importerad gas, vilket
kräver nya styrmedel.
Nya fönster öppnas
En första version av förslaget till nationell
biogasstrategi presenterades 2015.
– Marknaden för biogas har utvecklats sedan dess. Flytande biogas för
tunga transporter och användning inom
industri är två nya möjligheter som
behöver synliggöras. Sverige har också
fått ett nytt klimatpolitiskt ramverk, där
biogasen passar som handen i handsken.,
säger Maria Malmkvist, vd för Energigas
Sverige.
– Biogas och biogödsel är det perfekta
kretsloppet och ett lysande exempel på
cirkulär ekonomi i praktiken. Men samtidigt som nya biogassatsningar tar form
hotas systemet i grunden av en konkur-

renssnedvriden biogasimport och oklarhet
om de långsiktiga styrmedlen. Här måste
till snara och kraftfulla åtgärder, säger
Weine Wiqvist.
Katalysator
Strategin innehåller en lång rad förslag,
bland annat obligatorisk insamling av
organiskt avfall med krav på återvinning
av både näringsämnen och energi.
– Strategin är framtagen som inspel till
den i budgeten utlovade biogasutredningen – vi vill underlätta för regeringen att
ta fram en egen strategi. Men det är också
ett kunskapshöjande dokument för både
politiker och myndigheter, såväl nationellt
som lokalt och regionalt, säger Maria
Malmkvist.
Ladda ner strategin från
www.avfallsverige.se

Erik guidar till framtiden
Under Avfall Sveriges årsmöte kom
mer vi att titta på hur kommuner
nas roll i avfallshanteringen kan
komma att se ut år 2025.

Erik Herngren, senior parner och
strategisk rådgivare vid Kairos Future,
kommer att leda diskussionen om avfallsbraschens framtida utmaningar vid
årsmötet.

I samarbete med Avfall Sverige har Kairos Future tagit fram en omvärlds- och
framtidsspaning. Fokus har inte främst
varit att fånga specifika trender inom den
konkreta avfallshanteringen. Däremot
har författarna dragit ett antal slutsatser
som den övergripande omvärldsutvecklingen för med sig kring avfallsbranschen
och dess förutsättningar. Fyra huvudscenarion presenteras:
• En mer fragmenterad avfallshantering –
fler aktörer slåss om avfallet
• Ökat antal avfallsfraktioner och minskat
restavfall som blir kommunalt ansvar
• En alltmer komplex materialsituation
med fler avfallsfraktioner
• Den framtida behandlingsutvecklingen –
går vi mot ett paradigmskifte?
– Målet är att skapa en ökad framtids-

beredskap och kunna fatta bättre beslut,
säger Erik Herngren, en av konsulterna på
Kairos Future.
Lagom till årsmötet presenteras rapporten i form av korta scenario, som var
och en kan komma att påverka framtiden.
Kommunerna kan välja en eller flera och
titta på hur de kan påverka den egna kommunen.
– Det handlar om att nyktert se vilka
förutsättningar kommunerna har och
vilken roll och vilket ansvar kommunernas avfallsorganisationer kan ta. Vi ser att
det här håller på att hända, men framtiden påverkas av hur ni agerar. Det är den
diskussionen jag vill få till när ni samlas
på årsmötet.

Anmäl dig till årsmötet på
http://konferens.avfallsverige.se
Framtidsstudien kommer att kunna
laddas ner från www.avfallsverige.se
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Nu utvidgas kontrollsystemet
för metanemissioner
Under drygt tio år har biogasan
läggningar som rötat avfall kunnat
ansluta sig till ett frivilligt åtagande
för att mäta och minimera utsläpp
av metan. Nu anpassas systemet för
att bättre passa även de som rötar
reningsverksslam.
Biogasproducenterna ska själva ta ansvar
för att kontrollera och åtgärda eventuella
utsläpp från rötning och uppgradering av
biogas. Det är den bärande idén bakom
initiativet som kommit att kallas Egenkontroll metanutsläpp – frivilligt åtagande.
Det var avfallsbranschen som genom
Avfall Sverige tog initiativ till kontrollsystemet. Men det finns mycket att vinna
på att alla stora biogasproducenter jobbar
enligt samma principer och därför ska
kontrollsystemet nu utvidgas och anpassas till VA-sidans anläggningar.
– Jag kan få ganska stora effekter av en
ganska liten åtgärd om jag börjar i rätt
ände. Frivilligt åtagande handlar mycket
om att anläggningarna får hjälp att på ett
strukturerat sätt inventera sin anläggning
när det gäller läckage av metan, säger

Anders Finnson på Svenskt Vatten.
Miljön är den stora vinnaren när metanläckor täpps till. Fortsatt skattebefrielse
för biogasen men också nya tillstånd för
reningsverk kräver att metanutsläppen
minimeras. Att det blir mer biogas att
sälja blir en bonus.
– Vi producerar något hållbart och
smart, då måste det vara så bra som
möjligt och utsläppen minimeras. Det
handlar om biogasens trovärdighet, säger
Caroline Steinwig på Avfall Sverige.
Kansli ger ökat stöd
Efter sommaren planeras ett nytt kansli
vara på plats som kommer att jobba med
kontrollsystemet. Det innebär bättre service till anslutna anläggningar och ökade
möjligheter att jobba såväl proaktivt som
med uppföljande verksamhet. Samtidigt
görs en anpassning av systemet för att
passa nytillkomna anläggningar och den
ändrade lagstiftningen för hållbarhetskriterierna.
– Biogasen är ett väldigt bra fossilfritt
bränsle och det frivilliga åtagandet är ett
väldigt bra sätt att visa det! säger Anders
Finnson.

Remissvar:

Kadmiumskatt och höjda straff vid hot
Två remissvar har lämnats, som
gäller förslag om skatt på kadmium
och stärkt straffrättsligt skydd för
samhällsnyttiga funktioner.
Utredningen Skatt på kadmium i
vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel, SOU 2017:102, föreslår två nya
skatter. Avfall Sverige välkomnar att
utredningen inte föreslår någon skatt för
kadmium i stall- och biogödsel, som inte
innebär något nytillskott av kadmium till
livsmedelsproduktionen. En skatt på kadmiuminnehållet i biogödsel skulle riskera
att leda till minskad produktion av både
biogas och biogödsel.

Utredningen Stärkt straffrättsligt
skydd för blåljusverksamhet och andra
samhällsnyttiga funktioner, SOU 2018:2,
föreslår bland annat att straffet för grovt
våld eller hot mot tjänsteman höjs till
fängelse i lägst ett år och högst sex år.
Dessutom ska domstolen se särskilt
allvarligt på fall där någon angripits i
yrkesutövning. Avfall Sverige välkomnar
utredningens förslag. Dock bör regeringen överväga skärpta straffsatser särskilt
för hot och våld mot renhållningspersonal, eftersom det är en tjänst som måste
tillhandahållas.
Läs remissvaren på
www.avfallsverige.se

Remisskonferenser om
förpackningsinsamlingen
Avfall Sverige arrangerar remisskonferenser för de kommunala medlemmarna
angående regeringens förslag till förändringar i producentansvaret för förpackningar och tidningar.
• Stockholm 17 april
• Malmö 20 april
• Göteborg 24 april
• Umeå 25 april
Remisskonferenserna ordnas för att
samla in och dela synunkter på förslagen,
som bland annat innebär krav på mer
fastighetsnära insamling och tydligare
ekonomiskt ansvar från producenterna.
Remisskonferensensen kommer också
att kunna ses i efterhand på
www.avfallsverige.se
Mer information och anmälan
finns på www.avfallsverige.se/utbildning
Nordiskt samarbete om konkurrens
Regeringen har beslutat om en proposition som ger konkurrensmyndigheterna
i Sverige, Danmark, Finland, Island och
Norge utökade möjligheter att samarbeta
mot konkurrensbrott.
Avtalet kommer underlätta utredningar
som rör företagskoncentrationer, karteller och missbruk av en dominerande
ställning där konkurrenter, kunder och
leverantörer bedriver verksamhet i andra
nordiska länder eller över gränserna.
Utbildning: Deponikonstruktioner
I maj finns möjlighet att lära sig mer om
deponier med fokus på funktionskrav,
dimensionering och materialval.
Jönköping 22–23 maj 2018
Mer information och anmälan finns
på www.avfallsverige.se
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