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FN-krav stoppar farliga ämnen Göteborgsmodell
minskar matsvinn
och begränsar avfallsexport
I fredags avslutades förhandlings
möten i Genève inom tre FNkonventioner på avfalls- och kemikalieområdet. Resultatet lär bli
märkbart inom avfallshanteringen.
FN-mötet resulterade i förbud för dikofol,
PFOA och PFOA-besläktade ämnen.
Förbudet för PFOA omfattar drygt 800
ämnen som kan brytas ned eller omvandlas
till PFOA. Aldrig tidigare har ett förbud på
global nivå omfattat så många ämnen.
Vidare beslutades att den globala
handeln med plastavfall ska regleras
hårdare. Importerande länder, vilka ofta
är utvecklingsländer, ska få större möj
ligheter att stoppa oönskat avfall.
– Jag är mycket glad att vi nu lyckats
begränsa möjligheten att exportera plastavfall till länder
som inte kan garantera att
de tar om hand avfallet
på ett bra sätt, något
som Sverige framgångsrikt drivit på för, säger
miljö- och klimatminister Isabella Lövin.
Dagens internationella
flöden av plast kan ge katastrofala följder för många
utvecklingsländer. Vi ser också

att enorma mängder plast hamnar i havet,
vilket är ett hot mot allt marint liv.
Rotterdamkonventionen bidrar till
skyddet av människors hälsa och miljön
genom att ge länder information om export
och import av farliga ämnen, så att länder
kan välja att begränsa eller förbjuda sådan
handel. Det har dock länge saknats en
möjlighet att följa upp och kontrollera att
konventionen fungerar och att länderna
uppfyller sina åtaganden. Under FN-mötet
om Rotterdamkonventionen enades parterna
bland annat om en efterlevnadsmekanism
som syftar till just detta. Frågan har för
handlats sedan konventionen antogs 2004.
– Att en överenskommelse nu fattats på
FN-nivå innebär inte med säkerhet att
användningen av farliga ämnen
kommer att upphöra. Inte
heller att all export av plast
avfall faktiskt stoppas.
Men det är ett väldigt
viktigt steg som nu
tagits, och som visar
att många länder är
beredda att ta ansvar
och visa vägen mot en
hållbar framtid, kom
menterar Weine
Wiqvist, vd Avfall Sverige.

På bara två år lyckades Göteborgs
stad halvera mängden slängd mat
i sina verksamheter. Nu ska Livsmedelsverket utveckla och sprida
modellen i hela Sverige.
Göteborgsmodellen är ett praktiskt verktyg
som visar hur köken kan minska matsvinn
et genom enkla åtgärder och bättre rutiner.
Det kan användas av kockar, köksmästare,
måltidsbiträden och enhetschefer och
kan användas i såväl tillagningskök som
mottagningskök och serveringskök.
Modellen består av nio kapitel som hand
lar om allt från menyplanering och inköp
till servering och tillvaratagande av rester.
Modellen har redan spritt sig och används
i många kommuner runtom i Sverige.
Den minskning som åstadkommits
i Göteborg motsvarar nästan en
miljon portioner per år.
– Det är fantastiskt att Livsmedelsverket
nu helhjärtat ställer sig bakom det verktyg
som Göteborg tagit fram för att minska
matsvinnet. Nu hoppas vi att Naturvårdsver
ket också kan ge Sverige en morot, genom
att föreslå ett nationellt mål om mindre
matsvinn, säger Åsa Haglin, rådgivare
för förebyggande på Avfall Sverige.

Avfallstransport kan ge fängelse Utredningar
Nya straffpåföljder för otillåtna
förlängs
avfallstransporter börjar gälla den
1 augusti.
Grova fall av otillåten avfallstransport
kommer att kunna ge upp till sex års
fängelse. Även försvårande av miljökon
troll kan ge fängelse – i upp till två år.
Skärpningen införs i miljöbalken som
komplement till Europaparlamentets och
rådets förordning om transport av avfall.

Straffansvaret för otillåten avfallstrans
port ska omfatta den som anordnar eller
genomför en transport av avfall som är
avsedd att gå till ett land utanför EU i strid
med avfallstransportförordningen. Försla
get innebär att brottet anses fullbordat på
ett tidigare stadium än enligt nuvarande
bestämmelser. Dessutom ska straff kunna
dömas ut även när en transport har anmälts
eller godkänts, om anmälan eller godkän
nandet bygger på oriktiga uppgifter.

Såväl biogasmarknaden som slamfrågan får förlängd tid i sina respektive utredningar.
Den 3 juni skulle Åsa Westerlund ha läm
nat sin utredning om biogasens roll och
konkurrensförutsättningar. Nytt datum
för leverans blir den 31 december.
En andra utredning, bland annat med
uppgift att införa krav på att fosfor ska
återvinnas ur avloppsslam, får förlängt från
15 september till den 10 januari 2020.

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Remissvar

Bra vägledning för små avlopp
Avfall Sverige välkomnar att Havsoch Vattenmyndigheten har tagit
fram förslag till en vägledning för
prövning av små avloppsanlägg
ningar.
Vägledningen riktar sig främst till kom
munernas miljöförvaltningar som hand
lägger ansöknings- och anmälningsären
den för små avloppsanläggningar och
till länsstyrelserna som har ansvar för
tillsynsvägledning till kommunerna.
Vägledningen ska ge enklare och ef
fektivare handläggning. Den ska också

öka samsynen mellan kommuner vid
prövning och bidra till att avloppsanlägg
ningar blir rätt utformade, lokaliserade
och anlagda utifrån förutsättningarna på
platsen och därmed fungerar som avsett.
Förslaget i sin helhet välkomnas av Avfall
Sverige, men samtidigt beklagar man att de
förslag till bestämmelser som lämnades av
Havs- och Vattenmyndigheten i myndig
hetens rapport ”Tydligare regler för små
avloppsanläggningar och tillhörande konse
kvensanalys” inte har beslutats av regeringen.
Läs hela remissvaret www.avfallsverige.se

Nya rapporter

Väl mött på
årsmötet
20-22 maj 2019
Stockholm
Ny rapport följer
upp 25/25-målet
I Avfall web finns nu en rapport
där man enkelt kan följa upp
25/25-målet för kommunen.
Du hittar rapporten, som heter 25/25-må
let, under meny Rapporter efter att du
loggat in i Avfall Web. Målet mäts i kg
per person och presenteras som en årlig
procentuell förändring jämfört med 2015.

Färre bränder
Tre nya rapporter har publicerats från Avfall Sveriges utvecklingssatsning.
2019:16 Rekommendation för
proaktivt brandskyddsarbete
Med dessa rekommendationer ska bränder
i avfallslager kunna minskas. Rapporten är
resultatet av ett samarbete mellan avfalls
aktörer, Räddningstjänsten och Myndig
heten för samhällsskydd och beredskap.

För era
utländska gäster

Nu finns Avfall Sveriges
interaktiva årsberättelse
också på engelska att
ladda ner från
www.avfallsverige.se

2018
Annual

Report

Goda exempel på kommunikation

I en databas har Avfall Sverige samlat goda
exempel på kommunikation. Sedan 2016
finns många exempel på kommunikation
kring matavfall. 2017 utökades den med
exempel på kommunikation kring farligt
avfall. Under 2019 kommer vi att fylla på
med kommunikaton kring återbruk.
Materialet är inte tänkt att kopie
ras utan ska ses som inspiration.
Har du ett exempel du vill dela med dig av,
kontakta Josefin.Berglund@avfallsverige.se

Nya medlemmar

• Accon SRS AB – storsäckar, riskavfalls
behållare och avfallsbehållare
• CGI Sverige AB – kund- och
debiteringssystem
• Interstpol System AB – matavfalls
system, fettavskiljare, oljeavskiljare
• Varig Teknik & Miljö AB – utrustning
till ÅVC och omlastningsstationer

2019:15 Användarmanual för dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen - Lägenheter, förskolor,
skolor, äldreboende, kontor
En vägledning för dimensionering vid ny
byggnation och vid införande av utsortering
av matavfall, förpackningar och returpap
per i redan befintliga verksamheter. För
inloggade medlemmar finns dessutom en
Excel-modell, där kärl och yta kan beräknas.
2019:14 Uppdaterat beslutsstöd för
återvinning av slaggrus i specifika asfalttäckta anläggningskonstruktioner
En uppdaterad vägledning för hur botten
aska från avfallsförbränning kan användas
som ballastmaterial. Med rätt slaggrus
och under rätt förutsättningar visar rap
porten på ringa risk med återvinning
Läs mer på www.avfallsverige.se
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