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Samarbete med FTI och SKL
ger mer material till återvinning
Idag presenteras en ny överens
kommelse om hur kommuner och
näringsliv kan samarbeta för att
öka den bostadsnära insamlingen
av förpackningar och tidningar som
invånare sorterat för återvinning.
I överenskommelsen, även kallad samverkansplattform, har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) och Avfall Sverige enats
om hur kommuner och näringsliv kan samarbeta när insamlingen byggs upp och är i drift.
I ett gemensamt pressmeddelande skriver parterna så här:
”Det är producenterna av förpackningar
och tidningar som ansvarar för insamlingen,
genom så kallade tillståndspliktiga insamlingssystem. Det ska ske i samarbete med
kommunerna som bland annat ansvarar
för insamlingen av mat- och restavfall,
upplåtande av mark, hantering av bygglov
och utförande av miljötillsyn. Överenskommelsen innehåller principer och utgångspunkter för hur exempelvis samråd mellan

parterna kan ske vid ansökan om tillstånd
för nya insamlingssystem och när systemen är i drift, och även för samråd med
Naturvårdsverket som är tillstånds- och
tillsynsmyndighet över insamlingssystemen.
Utgångspunkten för samarbetet är
de nationella återvinningsmålen och ett
utvecklat producentansvar som syftar till
att underlätta för hushåll att sortera ut
förpackningar och tidningar. Parterna är
överens om att söka flexibla systemlösningar
utifrån lokala förutsättningar, miljönytta
och kostnadseffektivitet. Ju fler förpackningar och tidningar som sorteras och
lämnas till återvinning, desto mindre blir
avfallets påverkan på miljön. Överenskommelsen ska underlätta denna utveckling.
Ett mål är också att bidra med underlag till Naturvårdsverkets utformning av
riktlinjer för insamling och återvinning.
Arbetet med plattformen inleds nu genom
att den till en början testas i tio kommuner.
– Vi kan tillsammans utveckla ett redan
framgångsrikt system som överträffar
dagens nationella mål. Med kommunernas

lokala kunskap och våra existerande system
kan pragmatiska lösningar bli både tillgänglighets-, kostnads- och miljöeffektiva,
maximal miljönytta helt enkelt, säger Gunnar
Svensson, ordförande i FTI i en kommentar.
– Kommunerna är angelägna om att
det ska bli enklare för invånare att sortera
förpackningar och tidningar nära sitt hem.
Det gör att mer avfall kan samlas in till
återvinning, vilket är bra för miljön och
klimatet. Samverkansplattformen är ett
steg i den riktningen eftersom den underlättar samarbete mellan berörda parter,
säger SKL:s ordförande Anders Knape.
– Målet är att erbjuda ett enklare, mer
begripligt och flexibelt insamlingssystem
för att därigenom öka insamlingen och
materialåtervinningen av förpackningar och
tidningar. Samverkansplattformen innebär
starten på ett långvarigt samarbete kring en
mängd frågor för att utveckla insamlingen
av förpackningar och tidningar, säger Claes
Thunblad, ordförande i Avfall Sverige.”
Läs mer på www.avfallsverige.se

Lättare stoppa illegal avfallsexport

Plastförbud klart

Regeringen föreslår en lagändring
för att bättre kunna komma åt den
illegala avfallsexporten från Sver
ige.

Nu har EU-parlamentet godkänt
förslaget om att förbjuda en rad
engångsartiklar i plast. Tuffa
återvinningsmål har också klubbats.

Ändringen skulle innebära att tillsynsmyndigheterna har de verktyg som
krävs för att hantera brotten på ett effektivt sätt innan transporterna har
passerat gränsen ut ur landet.
Den illegala avfallsexporten är ett
växande problem i Sverige och resten av
världen, och avfall som hanteras felaktigt
kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa och miljön. Verksamheten har
ofta kopplingar till annan grov brottslighet så som skattebrott, penningtvätt samt
narkotika- och människosmuggling.
Enligt dagens lagstiftning är den illegala avfallstransporten inte fullbordad
innan den har passerat gränsen och lämnat
Sverige. Därför föreslår regeringen i en

lagrådsremiss att brottet ska anses vara
fullbordat på ett tidigare stadium än idag.
– Avfallstransporterna behöver övervakas
och kontrolleras noga så att avfallet inte
hamnar i länder där avfallslagstiftningen
eller kontrollen är bristfällig. Idag går det
att tjäna pengar på illegala avfallstransporter och det är sällan man blir upptäckt.
Därför behöver vi ändra lagstiftningen för
att förhindra olaglig avfallsexport, säger
miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Gamla bilbatterier är
hårdvaluta i
vissa länder.

Från 2021 kommer det inte kunna säljas produkter som tallrikar, engångsbestick, bomullspinnar och sugrör i
plast. Även snabbmatsförpackningar i
plast, frigolit (EPS) och vissa nedbrytbara plaster omfattas av förbudet.
Den nya lagen slår också fast ett insamlingsmål på 90 procent för plastflaskor
senast 2029, och att 25 procent av materialet
i plastflaskor 2025 måste vara återvunnen
plast – ett mål som höjs till 30 procent 2030.
– Denna lagstiftning kommer att minska
kostnaderna för miljöförstöring med 22
miljarder euro, vilket är den uppskattade
notan för plastföroreningar i Europa fram
till 2030, sade föredragande, Frédérique
Ries (ALDE, BE) efter omröstningen.

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Minns du 2018?
Avfallsåret 2018 sammanfattas i Av
fall Sveriges interaktiva årsberät
telse, som nu är publicerad.
Förra året beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar
och tidningar samt obligatorisk insamling av
matavfall. Delegation för cirkulär ekonomi
tillsattes och Naturvårdsverket publicerade den nationella avfallsplanen ”Att göra
mer med mindre”. Bland mycket annat.
Även inom EU avgjordes flera viktiga
sakfrågor. Ett exempel är att EU:s avfallsdirektiv nu är fastställt. Avfall Sverige har
varit med och påverkat arbetet under lång
tid. Resultatet har blivit ett direktiv som
innehåller många positiva saker, som skärpta
återvinningsmål, ökad insamling av matavfall och ny definition av kommunalt avfall.
Läs mer i Avfall Sveriges interaktiva
årsberättelse på www.avfallsverige.se

Ny rapport

BAT-vägledning
Senast den 17 augusti 2022 ska en rad
avfallsanläggningar uppfylla krav enligt
nya slutsatser om BAT – bästa tillgängliga
teknik. Dessa kommer också att utgöra
underlag för tillståndsprövning. Exempel
på verksamheter som omfattas är biologisk behandling, behandling av icke farligt
avfall inför förbränning, fysikalisk-kemisk
behandling och behandling av farligt avfall.
Syftet med vägledningen är att hjälpa
läsaren att orientera sig i det ibland
snåriga BAT-slutsatsdokumentet och ge
stöd för att kunna förstå vilka krav som
gäller samt att ge förslag till tolkningar
och tillämpningar av bestämmelserna.
Läs mer i rapport 2019:13 Vägledning om BAT-slutsatser för avfallsbehandling (WT-BREF), som kan laddas ner från www.avfallsverige.se

Lär dig svinniska Biogödselfakta
Livsmedelsverket har lanserat en
kampanj, där de skapat ett nytt sätt
att prata om matsvinn.

Webbportalen för biogödsel har
kompletterats med kommentarer
från forskarvärlden.

Med hjälp av nyord som ”bäst-föresnooza” och ”kylchilla” ska fler slänga
mindre mat i onödan. Satsningen görs
tillsammans med andra myndigheter och
i samråd med livsmedelsbranschen.
Läs mer på livsmedelsverket.se/svinniska

Det nya avsnittet kompletterar tidigare inspel
från livsmedelsindustrin och lantbrukare.
Tillsammans med stora mängder fakta om
biogödsel samt tips och råd till lantbrukare
utgör sajten en viktig kunskapskälla.
Läs mer på biogodsel.se

Terez vikarierar
Avfall Sveriges rådgivare för biolo
gisk återvinning, Carolina Steinwig,
är föräldraledig fram till våren
2020. Under den perioden kliver
Terez Palffy in.
Teréz har bakgrund i statsvetenskapen
och har under flera år jobbat på regionala
organisationer med energi- och transportfrågor. Hon har särskilt följt biogasbranschens utveckling, bland annat på Region
Skåne som ansvarig för kommunikation och
påverkan för Skånes färdplan för biogas.
Terez nås på telefon 070-428 12 40 eller e-post terez.palffy@avfallsverige.se

Nytt nummer av tidningen

I nummer 2 av Avfall och Miljö
djupdyker vi i avfallshanteringen
i glesbygd och på öar. Läs till
exempel om speciallösningarna
för att hämta slam i skärgården.
Bland innehållet i övrigt:
• Världsunik sopbil
• Bakterier fixar doften
• Här tar soporna tåget
• Kamera hittar metanutsläpp
• Murmansk fixar egen återvinning
Läs tidningen på nätet: bit.do/aom_2_19

Plugga avfall i Lund

I höst ger Lunds Tekniska högskola kursen
Avfallshantering och resurshushållning.
Den riktar sig till yrkesverksamma som
vill uppdatera och fördjupa sina kunskaper. Sista ansökningsdag är den 15 april.
Läs mer på miljo.lth.se

Bra idéer? Vi kanske kan bidra!

Alla kan söka finansiering för konkreta
utvecklingsprojekt inom avfallsområdet från Avfall Sveriges utvecklingssatsning. Sista dag för ansökan till
nästa beslutsomgång är den 7 maj.
Läs mer och hitta ansökningsblankett på
www.avfallsverige.se/om-oss/utveckling/

Temadag om förorenade massor

Vi presenterar Avfall Sveriges uppdaterade
bedömningsgrunder för klassificering av
förorenade massor, rapport 2019:01.
Var: Stockholm
När: 8 maj
Läs mer och anmäl dig på
www.avfallserige.se/utbildning
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