08/2018
onsdag 18 a pr il

Vårpropositionen

Avfall Sverige välkomnar nya satsningen på biogas
Regeringen satsar 270 miljoner
kronor på biogasen i sin vår proposition för att justera den ojämlika
konkurrenssituationen mot importerad dansk biogas.
– Det är mycket positivt att regeringen
hörsammat behovet av omedelbara åt
gärder för att utveckla biogasen i Sverige,
säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sve
rige. Insamling av matavfall som blir till
biogas och biogödsel är ett i det närmaste
perfekt kretslopp och ett utmärkt exempel
på cirkulär ekonomi i praktiken.
– Det är det belopp som krävs för att vi
ska trygga investeringarna i biogas. Vi
breddar det stöd som redan finns för göd
sel så att produktionsstödet omfattar fler
substrat, också matavfall och slam, säger

Gustav Fridolin (MP) i Sydsvenskan.
– Tyvärr har importen av utländsk bio
gas snedvridit konkurrensen och kraftigt
försämrat förutsättningarna för svenska
anläggningars avsättning för biogas och
nya investeringar i anläggningar har lagts
på is. Med regeringens nya satsning har
biogasen en tydlig framtid, vilket är vik
tigt för miljö och samhälle i stort, säger
Weine Wiqvist.
Tillfälligt stöd
Det föreslagna stödet gäller under 2018.
– Att det nya stödet bara är tillfälligt
innebär att det fortfarande krävs långsik
tigt stabila spelregler. Därför är det an
geläget att den av regeringen sedan länge
utlovade biogasutredningen om långsik
tiga styrmedel kommer igång snarast,

så inte utvecklingen bromsas ytterligare,
säger Weine Wiqvist.
De ojämlika villkoren har bestått i att
den importerade gasen har haft pro
duktionsstöd och svensk biogas haft
konsumtionsstöd, vilket betyder att den
importerade gasen blivit billigare än den
svenskproducerade, som därmed förlorat i
konkurrenskraft.
Nationell strategi
Förra veckan publicerade Avfall Sverige,
tillsammans med branschkollegor, ett
förslag till Nationell biogasstrategi 2.0.
Där beskrivs vinsterna med såväl biogas
som biogödsel och dessutom presenteras
förslag till mål och åtgärder för att säkra
en framtida produktion och användning.

Fler budgetnyheter
45 miljoner till hållbart mode
Borås blir centrum för regeringens sats
ning på hållbart mode och textil. En
samverkansplattform ska möjliggöra nya
affärsmodeller kring digitalisering, återan
vändning och återvinning. Satsningen ges
åtta miljoner kronor per år under fem år.

Internationell klimatsatsning
Insatser för internationella klimatinvest
eringar ökas med 10 miljoner kronor.
Anslaget får också brukas för statsbidrag
till företag som klimatkompenserar och
för de administrativa kostnader som
detta medför för myndigheter.

Stöd till elfordon
Elcykelpremien byter namn till Elfordons
premie. Den ökas med 45 miljoner kronor
och föreslås även gälla eldrivna utom
bordsmotorer.

Ny klimatstrategi

Klimatklivet öppet
för ansökningar

Samverkan ska
stoppa karteller

Den 17 april öppnade en ny ansöknings
omgång till investeringsstödet Klimatkli
vet, och Naturvårdsverket efterlyser just
nu fler ansökningar från avfallssektorn.
Nyligen beviljades Fortum Värme
samägt med Stockholms Stad 134 miljo
ner kronor i stöd för en anläggning för
sortering av hushållsavfall. Genom den
ökade återvinningen beräknas utsläppen
minska med 42 820 ton per år, under 20
års tid.

Regeringen har beslutat om en proposi
tion som ger konkurrensmyndigheterna
i Sverige, Danmark, Finland, Island och
Norge utökade möjligheter att samarbeta
mot konkurrensbrott.
Avtalet anges underlätta utredningar
som rör företagskoncentrationer, kartel
ler och missbruk av en dominerande
ställning där konkurrenter, kunder och
leverantörer bedriver verksamhet i andra
nordiska länder eller över gränserna.

Regeringen har överlämnat en ny klimat
strategi till riksdagen, med en hand
lingsplan för fossilfria transporter. Här
konstateras att Sverige inte når målet om
att minska utsläppen från fossila trans
porter med 70 procent till 2030. Brist på
hållbara biodrivmedel förutspås, särskilt
inhemska sådana.
– Regeringens nya klimatstrategi kan
inte tolkas på något annat sätt än att
biogasen bör ges en större roll i framti
den, kommenterar Weine Wiqvist, vd för
Avfall Sverige.
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Ny rapport om elavfall och uppdaterat index
Två nya rapporter har publicerats från Avfall Sveriges utvecklingssatsning.
• 2018:07 Fastighetsnära insamling av
smått el-avfall från lägenheter – möjlig
heter och risker
Rapporten presenterar resultat av ett
projekt som har utvärderat insamling av
smått el-avfall från lägenheter med fokus
på service, risker och kostnader för syste
met. Sammantaget visar undersökningen
att tillgången till fastighetsnära insamling
(FNI) inneburit en något ökad insamling
av smått el-avfall. Ökningen kan härledas
till att mindre el-avfall slängs i restavfal
let och upplagring av el-avfall i hemmen
minskar.

• 2018:08 Uppdaterad vägledning för
prisjustering med index inom avfallsverk
samheten
En uppdatering av Avfall Sverige rap
port 2015:06 Vägledning för prisjustering
med index inom avfallsverksamhet. Rap
porten är ett stöd till svenska kommuner,
kommunala avfallsbolag och kommunal
förbund i arbetet med indexreglering av
priser i avfallsentreprenader.
Syftet med vägledningen är att öka kun
skapen om hur man kan välja, använda
och räkna med index. Vägledningen ger
exempel på hur olika indexserier kan an
vändas och kombineras för att passa olika
typer av verksamhet som förekommer
inom kommunernas avfallshantering.
Båda rapporterna kan ladda ner från
www.avfallsverige.se

ÅVC-grupp efterlyser Norrlandskommun
Det finns lediga platser i verksamhetsgruppen för Farligt avfall på
ÅVC.
Arbetar du i en Norrlandskommun och är
intresserad av frågor som rör farligt avfall
på ÅVC? Gå med i Avfall Sveriges verk
samhetsgrupp Farligt avfall på ÅVC!
Verksamhetsgruppen träffas två gånger
per år för att arbeta för förbättrad hante
ring i Sverige av farligt avfall på ÅVC. Vi

utbyter erfarenheter i gruppen, diskuterar
aktuella frågor på området, initierar Av
fall Sverige-projekt och utbildningar. Just
nu har vi två lediga platser i gruppen. För
att få en bra geografisk spridning på våra
deltagare, vill vi gärna att dessa platser
fylls av representanter från kommuner i
Norrland.
Vill du veta mer? Hör av dig via mail till
britta.moutakis@avfallsverige.se

Nanosäkerhet får
egen sajt
Den nationella plattformen för nanosä
kerhet, SweNanoSafe, har publicerat en
hemsida där man hittar information,
nyheter och rapporter.
Plattformen syftar till att främja en
säker hantering av tillverkade nanoma
terial, även i avfallsledet. Det görs bland
annat genom att sammanföra aktörer från
akademi, myndigheter, näringsliv och
organisationer som arbetar med nanosä
kerhet.
Återvinning av elavfall misstänks kunna
generera farliga nanomaterial.

Skellefteå välkomnar Avfalls-Sverige
Avfall Sveriges årsmöte hålls i Skellefteå
den 29-30 maj, med dagen-före-träff den
28 maj.
Program, anmälan och mer information
finns på konferens.avfallsverige.se
För dig som representerar en kommun
medlem finns åtsmötesdokumenten för
nedladdning via länk från entrésidan
www.avfallsverige.se
Remisskonferens om
förpackningsinsamlingen
Det är fortfarande möjligt att anmäla
sig till de sista av Avfall Sveriges remiss
konferenser för de kommunala medlem
marna angående regeringens förslag till
förändringar i producentansvaret för
förpackningar och tidningar:
• 24/4 Göteborg
• 25/4 Umeå
Anmälan via www.avfallsverige.se
Aktuella temadagar
• 25/4 temadag Aktuellt inom energiåter
vinning: Nyheter, förändringar, framtids
utsikter och internationell utblick.
• 26/4 temadag Aktuellt inom avfallsan
läggningar – förorenade jordar och vat
ten: Aktuella projekt som klassificering av
förorenade jordar, anaerob rening samt
PFAS och mikroplaster i lakvatten.
Anmälan via www.avfallsverige.se
Nytt nummer av Avfall och Miljö
Nummer 2/18 av branschens egen tidning
är nu ute:
• Tema Nybyggt
• Vägen till bättre arbetsmiljö
• Grovsopor åker cykel
Inget eget nummer? Läs den digitalt på
https://bit.ly/2HE264e
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