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Avfall Sveriges kampanj utsedd till världens bästa
Att det är smart och coolt att laga,
låna och återanvända är ett budskap som nu vunnit internationellt
erkännande genom Iswa Communication Award. Avfall Sveriges kampanj lyfter frågan om förebyggande
av avfall och en hållbar konsumtion
på ett kreativt sätt.
Det är den internationella avfallsorganisationen Iswa som nu utsett Avfall
Sveriges Miljönärs-kampanj till världens
bästa. De samlar varje år in bidrag från
sina 43 medlemsländer.
– Avfallshanterare världen över noterar
ökande avfallsmängder och att mycket av
det som slängs skulle kunna återanvändas. Att det var en kampanj om återanvändning som vann visar att branschen
inser nödvändigheten av att ändra livsstil
och hushålla bättre med resurserna, säger
Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef för Avfall Sverige.
– Kommuner över hela landet kan
sträcka på sig. Att vår gemensamma
kampanj Miljönär-vänlig vann beror
delvis på det fina samarbetet inom Avfall
Sverige. Det ger en god spridning både
nationellt och lokalt – en förutsättning

för att kunna påverka såväl beslutsfattare
som medborgare.
Juryn lyfte bland annat fram kampanj
ens bildspråk, med annonser utformade
som ”vanliga” modeannonser, och att
kampanjen genom konkreta exempel
visar att det varken är dyrt eller tråkigt
att konsumera mer hållbart.
– Klimat- och miljöfrågorna är i fokus
och vår egen konsumtion spelar roll. Det
är det vi vill uppmärksamma i kampanj
en, som ska stimulera till ett ändrat
beteende med mer inslag av att laga, låna
och återanvända, säger Avfall Sveriges
vd Weine Wiqvist. Det är nödvändigt för
att på sikt minska avfallsmängden och
belastningen på miljön.
Kampanjen har vuxit fram utifrån
Avfall Sveriges vision: ”Det finns inget
avfall”. Kampanjens grundidé är att
hjälpa folk att slänga mindre och budskapet är att det är smart och coolt att
laga, låna och återanvända. Eftersom den
unga målgruppen är särskilt mottaglig för
ekonomiska argument passar ordleken
Miljönär extra bra.

He’s a Miljönär

MOGNA
TOMATER

BYXOR

kylen

Second hand

0 kr

75 kr

BORD
Loppis

220 kr

NYTT
GLAS

Laga mobilen

650 kr

NYA
KLACKAR
Skomakare

135 kr

Här står han och sparar pengar och miljö samtidigt. Laga, låna och
återanvänd – det är så du blir miljönär. På miljönär.se finns tips på var
du kan miljönärhandla där du bor. Go there!
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Vinnande koncept.

She’s a Miljönär
ÖRHÄNGE

Läs mer på miljönär.se

Second hand

15 kr

SPEGEL
Loppis

120 kr

Globalt avtal om avfall
Regeringen har lanserat en internationell allians med målet att få till
stånd ett globalt avtal om kemikalier och avfall.
Kemikalier och avfall utgör ett växande
hot mot både miljön och människors
hälsa över hela världen. En rapport
publicerad av the Lancet Commission
on Pollution and Health visar att föroreningar, som bland annat inkluderar
kemikalier, är orsak till tre gånger fler
dödsfall än aids, tuberkulos och malaria
tillsammans.

Sverige vill därför se ett globalt avtal
för kemikalier och avfall, i likhet med
Parisavtalet för klimat. Sverige var
tidigare i år värd för ett internationellt
möte i Stockholm om hur världens länder
ska hantera farliga kemikalier och avfall.
Under ett FN-möte i New York tog miljöminister Karolina Skog nästa steg, genom
att lansera en internationell allians som
ska driva på för ett globalt avtal.
Den nybildade högnivåalliansen ska
fungera som en plattform där ambitiösa
länder tillsammans ska främja och diskutera hur ett sådant avtal bör utformas.
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Här sitter hon och sparar pengar och miljö samtidigt. Laga, låna och
återanvänd – det är så du blir miljönär. På miljönär.se finns tips på var
du kan miljönärhandla där du bor. Go there!
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Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Fira återvinningens dag
Avfall Sveriges medlemmar bjuds in
att skapa en fest på temat återvinning den 29 september.
Under Återvinningens lyfts Miljönärkampanjen. Fokus kommer att vara på att
laga och återanvända textilier och möbler.
Den naturliga platsen att fira dagen på är
ju på återvinningscentralerna, det vet vi
också att många gjort tidigare. Men det
kan också vara någon annan lämplig plats
i kommunen.
Filmer, quis och tips på aktiviteter

kommer att finnas tillgängligt för
medlemmar att ladda
ner. Ta gärna tillfället i akt att göra något
tillsammans med
en lokal partner, till
exempel Naturskydds
föreningen eller en
hjälporganisation.
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Läs mer på medlemssidorna
på www.avfallsverige.se

Klart om bästa teknikval för avfall
Efter många turer har nu EU-kommissionen publicerat BAT-slutsats
erna för avfallsbehandling i sin
officiella tidning.
Detta innebär att de verksamhetsutövare
som berörs kommer att behöva anpassa

sig till slutsatserna inom 4 år, senast
den 10 augusti 2022. Avfall Sverige tar
för närvarande fram en branschvägledning med bland annat tolkningar av
BAT-slutsatserna och vilka verksamheter
som berörs. Vägledningen väntas bli klar
senare i höst.

Remissvar

Minskad miljöpåverkan från plast
Avfall Sverige har nyligen lämnat
två remissvar.
EU-kommissionen har, som tidigare
meddelats, lämnat förslag för att minska
den marina nedskräpningen. De föreslår
förbud mot ett antal engångsprodukter i
plast, bland annat bomullspinnar, bestick,
tallrikar, sugrör, dryckesomrörare och
ballongpinnar av plast. Dessutom begränsas användningen av engångsmuggar och
livsmedelsförpackningar i plast. Lock till
dryckesförpackningar ska sitta kvar på
förpackningen även sedan den öppnats
och utökat producentansvar och ”medvetandehöjande åtgärder” gäller för en lång
rad andra produkter.
Avfall Sverige välkomnar EUkommissionens förslag. Av de två alter-

nativ som anges i förslaget anser Avfall
Sverige att regeringen bör förorda det mer
omfattande, som ger störst minskning av
marint skräp. Andra källor till nedskräpning av plast behöver också begränsas och
antalet plastkvaliteter bör minska för att
återvinningen ska kunna öka.
Den svenska regeringen föreslår att
även tunna plastbärkassar ska omfattas av uppgiftskravet, något som också
välkomnas av Avfall Sverige.
Båda förslagen går i linje med Avfall
Sveriges Ståndpunkter om plast. Här
nämns bland annat att plast i engångsprodukter bör begränsas till områden
där de är nödvändiga, till exempel inom
sjukvården
Läs mer på www.avfallsverige.se

Avfalls-statistik för 2017
”Svensk Avfallshantering” finns nu tryckt
på svenska och i en engelsk digital version. Det är Avfall Sveriges årligen återkommande skrift som presenterar just
svensk avfallshantering i text och siffror.
Förutom den senaste statistiken för hushållsavfall finns här också en beskrivning
av olika områden, allt från förebyggande
och insamling till återvinning och taxor.
Ladda ner eller beställ från
www.avfallsverige.se
Aktuella temadagar
• Enskilda avlopp – tömningstekniker och funktion hos små avlopp
WSP presenterar en studie om tvåfackstömningens för- och nackdelar. Vi får också ta del av aktuell forskning om markbaserade anläggningar och biokolfilter.
När: 3 oktober 2018
Bra att
Var: Stockholm
kombi• Fettavskiljare och kombisystem
Tekniklösningar och ansvarsfördelningen
inom kommunen beskrivs. Det blir också
studiebesök på några anläggningar.
När: 4 oktober 2018
Var: Stockholm
Läs mer och anmäld dig via hemsidan
www.avfallsverige.se/utbildning
Ny medlem
Recupera AB, Strängnäs
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