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Möte med framtiden i Skellefteå
Anders Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöministern, förklarade
de planerade förtydligandena i
producentansvaret. Digitalisering,
livsstil och vikten av mål var andra
frågor som diskuterades livligt
under Avfall Sveriges årskonferens
i Skellefteå i förra veckan.
Genom regeringens förslag till förändrat
producentansvar för förpackningar och
tidningar blir såväl de operativa som
ekonomiska kraven på producenterna
tydligare. Och att bostadsnära insamling
blir norm underlättar för konsumenterna,
menade Anders Mankler, från Miljö- och
energidepartementet.
– Det här är en del i den omställning av
samhället som vi vill se, förklarade han.
Genom att färre definitieras som producenter kan tillsynen också förbättras,
något som varit eftersatt, tillade han.
Samtidigt som producenternas insamlingsansvar förtydligas föreslås att
kommunerna bara ska kunna samla in
förpackningar och tidningar på uppdrag
av producenterna.
Anders Mankler

– Vi vill säkerställa en tydlighet. Om
kommunen samlar in innebär det en
frisedel för producenterna. Men vi vet att
kommunerna är experter på fastighetsnära insamling, det är något som vi kan
bygga på genom avtal med producenterna, sade Anders Mankler.
En omröstning bland deltagarna visade
att omkring 70 procent tyckte att regeringens förslag till förändring av producentansvaret är bättre än den befintliga
ordningen. Men hinner de besluta om
en ny förordning innan valet, undrade
moderatorn Catarina Rolfsdotter.
– Ja, det tror jag, svarade Anders
Mankler.
Nytt direktiv välkomnades
Sven Lundgren, rådgivare på Avfall
Sverige, presenterade EU:s nya cirkulära
paket, som nyligen beslutats om. Avfall
från septitankar samt bygg- och rivningsavfall klassas här inte som ett kommunalt
avfall. Avfall Sverige kommer att argumentera för att delar av detta fortsatt ska
utgöra kommunalt ansvar i den svenska
lagstiftningen.
Det nya direktivets höga återvinningsmål välkomnades av årsmötesdeltagarna.
Tillsammans med den nya beräkningsmetoden, som visar faktiskt återvunna
mängder, kan det ge positiva resultat.
Att mål är viktiga intygade Jöran
Fagerlund, ordförande för Kretslopp &
Vatten i Göteborg. Här har kommunstyrelsen beslutat att kliva upp mot översta
steget i avfallstrappan; år 2030 ska
avfallsmängderna ha minskat med 30
procent. Men siffror är inte allt.
– Mät gärna, men håll inte bara på med
det som ni kan mäta. Det kan finnas ett
värde i sig att sluta kretslopp, sade Jöran
Fagerlund.
Blick mot framtiden
Avfall Sveriges framtidsstudie, som
genomförts av Kairos Future tillsammans
med ett flertal medlemmar, präglade en

stor del av det övriga årsmötet. Ny teknik,
men också nya affärslogiker kommer att
ändra förutsättningarna för avfallshanteringen.
– Jag tror inte att vi kan överskatta
kraften i digitaliseringen, sade Erik
Herngren från Kairos Future.
Denna utveckling kräver egen kompetens i IT-frågor, menade flera talare.
Redan idag ser vi nya aktörer komma in
i avfallssektorn, genom att utmana såväl
producentansvar som det kommunala
avfallsansvaret, och fler lär det bli. Att
legaliteten kring sådan verksamhet kan
ifrågasättas innebär inte att vi ska stänga
dörrarna om oss, menade Krister Schultz,
vd för Stockholm Vatten och Avfall.
– Vi vill nå samma mål – mindre miljöpåverkan. Därför måste vi bejaka andra
aktörer, sade han.
Planera och investera
Flera intressanta exempel på hur tekniken
kan användas för att påverka beteende
och nå ökad hållbarhet presenterades. Nu
är det dags att planera för sådana investeringar.
– Vi ska inte stå med mössan i hand
och fråga om vi får höja avfallstaxan med
fem kronor. Avfallshanteringen är billig
jämfört med VA och fjärrvärme. Vi måste
bygga upp de anläggningar och den teknik
som behövs, sade Carina Färm, vd för
VafabMiljö.
Ökad samverkan framhölls som en hjälp
att klara kommande utmaningar. Att träffas, som vid Avfall Sveriges årsmöte, kan
vara ett första steg, menade Eva Myrin
från Miljö- och Avfallsbyrån:
– Det viktigaste är dialogen. Vi skapar
framtiden genom att prata om den.
Läs mer om årsmötet i Avfall och Miljö
nr 4, som utkommer den 25 september.
Kommande årsmöten
Stockholm 21-22 maj 2019
Malmö 2-3 juni 2020
Västerås 1-2 juni 2021
Norrköping 31 maj-2 juni 2022
Kalmar 30-31 maj 2023

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Nu kommer biogasutredningen
Nu har regeringen tillsatt den så
länge utlovade utredningen om
framtiden för svensk biogas. Åsa
Westlund (S), ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott,
leder utredningen.
Utredningen kommer att titta särskilt på
konkurrensförutsättningarna för svensk
biogasproduktion, där utländsk gas med
dubbelt stöd idag tränger undan inhemsk
produktion. Sannolikt kan vi se fram
emot förslag till ändringar i lagstiftning
och styrmedel. Vidare ska utredningen

analysera vilken roll användning av
biogas kan ha för att kostnadseffektivt nå
de energi- och klimatpolitiska målen och
i vilken sektor användning av biogas gör
störst nytta.
– Avfall Sverige välkomnar att utredningen äntligen kommer igång. Avfall
Sverige har, tillsammans med andra
aktörer, arbetat hårt för att påskynda
den, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall
Sverige.
Utredningen ska redovisas senast den 3
juni 2019.

Avtalssamverkan
klubbades

Ny rapport:

Riksdagen har nu godkänt förslaget
om att göra det enklare att samverka via avtal.

Med rätt lösning är det möjligt att
införa fastighetsnära insamling,
FNI, av förpackningar och tidningar även där det är trångt.

Beslutet innebär att kommuner och landsting kan överlåta vissa uppgifter åt andra
kommuner eller landsting, något som
Avfall Sverige länge sökt driva igenom för
att kunna möta ökade krav.
– Att förslaget nu skrivs in i kommunallagen kommer att göra det enklare att
effektivisera och skapa bättre kvalitet i
avfallshanteringen även utan att bilda bolag eller kommunalförbund, säger Avfall
Sveriges vd, Weine Wiqvist.
Läs mer i betänkandet 2017/18:KU30

FNI i storstan

En ny rapport från Avfall Sverige presenterar erfarenheter och exempel på fastig
hetsnära lösningar för förpackningar
och tidningar i storstadsområden. Här
krävs det ofta mer tekniskt komplicerade
insamlingssystem. Flera olika typer av
system kan också behöva kombineras.
Rapporten utgör ett kunskapsunderlag för kommuner, fastighetsägare och
byggherrar.
Läs mer i rapport 2018:11

Nya i styrelsen och mer jämlik avgift
Tre nya ledamöter valdes vid årsmötet in i
Avfall Sveriges styrelse:
• Anna Tenje (M), Växjö kommun,
• Wendla Thorstensson (C) Lekebergs kommun och Sydnärkes kommunalförbund,
• Anders Åström, Renova.
Tre ledamöter avtackades:
• Ann-Marie Nilsson (C), Jönköping,
• Kenneth Holmström (M), Gästrike återvinnare
• Kajsa Lager, Renova.

Claes Thunblad (S), Järfälla, omvaldes
till ordförande och Robin Holmberg (M),
Ängelholm, omvaldes till vice ordförande.
Vidare beslutades om en j ustering av
medlems- och serviceavgifter om 3 procent. Utvecklingsavgiften är oförändrad,
1,3 krona per invånare och år, vilket ger
en samlad uppräkning på 1,8 procent för
2019.
Justeringar gjordes också för att fördela
avgifter mellan kommuner och regionala
bolag/kommunalförbund mer jämlikt.

ÅVC och återbruk på Höstmötet
Höstens möte inom Avfall Sverige har det
högaktuella temat ÅVC och återbruk. Allt
fler återvinningscentraler omvandlas till
kretsloppscentraler, men hur gör man det
på bästa sätt? Och vilka andra möjligheter
finns det att premiera återbruk?
Höstmötet visar exempel på hur god
service för återbruk kan byggas upp, mini-ÅVC och andra lösningar för kvartersnära service, styrmedel och juridik och vi
låter oss inspireras av goda exempel från
omvärlden.
När: 13-14 november
Var: Stockholm
Inom kort kan du läsa mer och anmäla dig via hemsidan www.avfallsverige.se/utbildning
Enskilda avlopp – tömningstekniker
och funktion hos små avlopp
WSP presenterar en studie, där de tillsammans med några kommuner i södra
Sverige undersökt tvåfackstömningens
för- och nackdelar.
Vi får också ta del av aktuell forskning
som funktion hos markbaserade anläggningar i fält och hur små avlopp kan
förses med biokolfilter för att förbättra
reningsgraden.
När: 3 oktober 2018
Var: Stockholm
Läs mer och anmäld dig via hemsidan www.avfallsverige.se/utbildning
Uddevalla bäst på avfall
I samband med Avfall Sveriges årsmöte
presenterades Årets avfallskommun. Hög
återvinning, förnybara drivmedel och
nöjda kunder gav dem nästan full pott
i Avfall Webs sammanställning och en
hedrande förstaplats.
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