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13 % mer avfall på två år
Naturvårdsverkets statistik över
avfallsmängden i Sverige visar på
ökande mängder. 2016 uppkom 31,9
miljoner ton avfall, gruvavfallet
borträknat.
Gruvavfallet dominerar de svenska
avfallsmängderna med 110 miljoner ton
under 2016. Denna gigantiska fraktion
har dock minskat de senaste åren. Även
mängden farligt avfall har minskat med 7
procent sedan 2014.
De totala avfallsmängderna, inklusive
gruvavfall, uppgick till 142 miljoner ton.
De avfallsslag som utöver gruvavfall
uppkom i störst mängder är avfall från
byggverksamhet, avfallsbranschen och
hushållen. Byggbranschen bidrog med
totalt 9,8 miljoner ton som till stor del
bestod av jordmassor, betong och annat
mineraliskt avfall. Avfallsbranschen pro
ducerade 6,8 miljoner ton avfall, och då
handlade det om skrot eller avfallsrester
som kom från behandling av avfall som

sorteringsrester och aska från förbränn
ing. Hushållen slängde tillsammans 4,4
miljoner ton avfall. Det blir cirka 441 kilo
avfall per person. Hushållens avfall ökade
med sex procent 2016 jämfört med 2014.
En del av ökningen kan förklaras med att
Sveriges befolkning ökade med drygt två
procent under samma period.
De flesta återvinningsmålen för el- och
elektronik, batterier, däck, lantbruks
plast samt för plast-, glas-, kartong-,
metall- och träförpackningar uppfyll
des. Materialåtervinningsmålen för
PET-flaskor och aluminiumburkar inom
pantsystemet uppfylldes dock inte.
Den uppdaterade statistiken har tagits
fram av Svenska MiljöEmissionsData
(SMED) på uppdrag av Naturvårdsverket.
Siffrorna är anspassade till EU:s indel
ning av avfall efter bransch och skiljer sig
därför från Avfall Sveriges siffror.
Byggindustrin ger upphov till stora
mängder avfall.

Utredning föreslår enklare
upphandlingsregler

EU vill stoppa
engångsplast

Färre överprövade upphandlingar
är ett mål med de förslag som nu
lagts fram.

EU-kommissionen föreslår nya regler
inriktade på de tio engångsprodukter i
plast som oftast förekommer på Europas
stränder och i havet. Förbudet kommer att
gälla för bomullspinnar, bestick, tallrikar,
sugrör, dryckesomrörare och ballongpin
nar av plast. Dessutom begränsas använd
ningen av engångsmuggar i plast.
– Det här är helt i linje med Avfall
Sveriges ståndpunkter. Plast ska användas
där det är mest lämpligt och engångspro
dukter hör i de flesta fall inte dit, säger
Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.
Kommissionens förslag går nu vidare till
Europaparlamentet och rådet för beslut.
Kommissionen försöker nå konkreta
resultat för EU:s allmänhet före valet i
maj 2019.
Läs mer i Avfall Sveirges ståndpunkter
om plast på www.avfallsverige.se

Utredningen föreslår att myndigheterna
och enheterna själva ska få bestämma
hur varje upphandling ska genomföras,
så länge informationen om upplägget är
tydlig. Det ska finnas skyddsregler för le
verantörer som vill delta i upphandlingar.
Det ska dessutom bli enklare att tillåta
leverantörer att rätta fel eller brister i ett
inlämnat anbud.
För att minska antalet överprövnings
mål i domstol föreslås att den som begär
överprövning av en upphandling eller av
ett avtals giltighet ska betala en ansök
ningsavgift om 7 500 kronor, och att den
part som förlorar målet ska betala den
vinnande partens processkostnader.

– Idag överklagas många upphandlingar
– ofta utan rimliga skäl. En kartläggning
gjord av Upphandlingsmyndigheten och
Konkurrensverket visar att 80 procent
av överprövade upphandlingar har gått
rätt till enligt domstolarna. Om de här
förslagen går igenom kan kommunernas
arbete underlättas mycket, säger Aylin
Farid, rådgivare på Avfall Sverige.
Utredningens förslag ska nu remiss
behandlas. Utredningen föreslår att
lagändringarna ska träda i kraft somma
ren 2019.
Läs mer i utredningen SOU 2018:44
”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag
till enklare och flexiblare upphandlings
regler samt vissa regler om överpröv
ningsmål”.

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Handlingsplan för minskat matsvinn
42 åtgärder ska leda till att mindre
ätbar mat slängs.
Bakom handlingsplanen står Livsme
delsverket, Jordbruksverket och
Naturvårdsverket. De har under arbetet
haft en nära dialog med branschaktörer,
andra myndigheter, organisationer och
forskare för att ta in idéer och synpunk
ter på förslag till handlingsplanen. Även
Avfall Sverige har bidragit till at ta fram

de åtgärder som nu presenterats.
Handlingsplanens 42 åtgärdsförslag
omfattar bland annat mål och mätningar,
regler och tillämpning, datummärkning,
kylkedja och upphandling. Dessutom
framhålls ett nationellt mål, samverkan,
forskning samt ett förändrat beteende hos
konsumenter som viktiga förutsättningar
för att matsvinnet ska kunna minska.
Arbetet är en del i FN:s mål att halvera
mängden matsvinn till 2030.

Så söker du bidrag för förebyggande
Avfall Sverige har tagit fram en
vägledning för kommuner som vill
förebygga sitt eget verksamhets
avfall och som vill söka bidrag ur
Klimatklivet för det.
Vägledningen ger stöd i formalia kring
ansökningsprocessen, vad ett projekt kan
innehålla, hur man beräknar kostnader
och klimatvinster samt hur man kan
beskriva övriga effekter. Vägledningen
kan användas för olika sorters avfall.
Flera kommuner har beviljats bidrag för

avfallsförebyggande åtgärder.
Nästa ansökningsomgång är den 27/8 –
27/9 (beslut i december). Hur möjligheten
att ansöka om bidrag ser ut efter 2018
beror bland annat på utgången av valet i
höst.
Informationen i vägledningen är också
användbar i andra sammanhang, till
exempel som underlag för arbete med
avfallsplaner och avfallsförebyggande
projekt.
Har ni frågor, kontakta gärna Åsa
Hagelin, asa.hagelin@avfallsverige.se

Ny Avfall Sveirge-rapport

Direktiv om förny
bar energi klart

Den 25 maj ersättes personuppgiftslagen
med EU:s nya dataskyddsförordning samt
därtill ansluten nationell lagstiftning.
Den här dataskyddsreformen medför en
del ändringar i kraven på hantering av
personuppgifter hos bolag, myndigheter
och andra organ. Reformen är omfattande
med avseende på detaljer och får dess
utom omfattande konsekvenser.
Rapporten ger vägledning till framfö
rallt de kommunala avfallsorganisatio
nerna när det gäller hur personuppgifter
inom ramen för avfallshanteringen ska,
får och kan hanteras.

Till år 2030 ska 32 procent av energin
inom EU komma från förnybara käl
lor, enligt en överenskommelse mellan
EU-kommissionen, EU-parlamentet och
medlemsländerna. Det motsvara nästan
en fördubbling jämfört med dagens nivå.
Beslutet kan komma att påverka den
svenska avfallshanteringen på olika sätt,
menar Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist:
– För biogasen bör det här innebära
en skjuts framåt. Det är ingen tvekan
om att det är en viktig faktor för att
få en fossiloberoende fordonsflotta.
Energiåtervinning av avfall är en svårare
nöt, eftersom anläggningarna varken
kan eller bör kräva helt fossilfritt avfall.
I vilken mån den el och fjärrvärme som
produceras här är förnybar är en fråga
som väntar på ett tydligt svar.

GDPR för avfall

Möt Avfall Sverige i Almedalen
Avfall Sverige anordnar tre öppna semi
narier under Almedalsveckan i sommar.
Måndagen den 2 juli kl 10.30:
• ”Hur uppnår vi ett cirkulärt samhälle i
praktiken?” Ett gemensamt seminarium
med Energiföretagen, Energigas Sverige
och Svenskt Vatten. Här ställer politiker
de fyra branschorganisationerna mot
väggen i en utfrågning om problem och
lösningarna för att skapa verklig resurs
effektivitet och en cirkulär ekonomi.
Tisdagen den 3 juli kl 8.00:
• ”Vad händer om Sveriges energiåter
vinningsanläggningar slutar ta emot
avfall med plast i januari 2019?” Många
vill minska plasten i avfallet, så även
återvinnings-, avfalls- och energibran
scherna. Samhället kräver fossilfri el och
fjärrvärme men med fossil plast i många
produkter, upplagrat i samhället, kan det
blir svårt. Arrangeras i samarbete med
Energiföretagen Sverige.
Tisdagen den 3 juli kl 16.30:
• ”Strategin för att realisera biogasens
nyttor”. Biogasen behövs för att Sverige
ska nå de tuffa miljö- och klimatmål
som regeringen och FN har satt upp. För
att lyfta svensk biogas ytterligare krävs
långsiktiga spelregler samt ett fördjupat
samarbete mellan politik och näringsliv.
Regeringens nytillsatta biogasutredning
har en viktig uppgift framför sig. Här får
utredningen medskick från Avfall Sverige,
Swedgas och Energigas Sverige.
Dessutom deltar Avfall Sverige i debatt
er om bland annat nedskräpning, plast,
förebyggande och återanvändning.
Varmt välkomna!
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