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Avfall Sverige i delegationen för cirkulär ekonomi
Regeringen har förordnat Avfall
Sveriges vd, Weine Wiqvist, att
ingå i delegationen för cirkulär
ekonomi.
– Det känns både utmanande och ansvarsfullt att få tilldelat uppdraget att
ingå i den nya delegationen. Att förebygga
uppkomst av avfall, att återanvända och
återvinna är en grundpelare för den cirkulära ekonomin säger Weine Wiqvist.
– Det är nödvändigt att ställa om till en
cirkulär och biobaserad ekonomi som kan
bidra till de nationella miljömålen, stärka
svensk konkurrenskraft och öka Sveriges
bidrag till global hållbarhet. Denna omställning kräver innovation och åtgärder
hos många olika aktörer i samhället, på
olika nivåer och inom olika sakområden
och måste utgå från ett livscykelperspektiv.
Delegationen för cirkulär ekonomi är

ett rådgivande organ med åtta ledamöter
från företag, organisationer och forskarvärlden. Ordförande blir Åsa Domeij,
hållbarhetschef på Axfood och tidigare
riksdagsledamot (mp).
Delegationen ska utarbeta en strategi
för arbetet med en omställning till en
cirkulär, biobaserad ekonomi. Den ska
vara en kontaktpunkt mellan relevanta
aktörer i syfte att underlätta arbetet och
skapa synergier. En referensgrupp kommer också att utses.
– Jag ser fram emot samarbetet med
ordförande och övriga ledamöter i delegationen och hoppas kunna bidra med
erfarenheter från kommunägda verksamheter och att det kan utveckla den
cirkulär ekonomi till nytta för samhället i
stort, säger Weine Wiqvist.
Delegationens sekretariat inryms i
Tillväxtverkets organisation och är lokaliserat till Malmö och Stockholm.

ÅVC och återbruk på höstmötet
Den 13–14 november bjuder Avfall
Sverige på en härlig buffé kring
återvinningscentraler och återbruk.
Konferensen visar olika former av återvinningscentraler, som kvartersnära och
mobila, och nya tekniska lösningar. Vi
får direktrapport från Antwerpen, som
tagit återbruket till nya höjder och tar del

av erfarenheterna från en satsning på
mångfald.
Flera framgångsrika initiativ kring ökad
återvinning och mer återbruk presenteras, liksom kommunernas juridiska
möjligheter att jobba högre upp i avfallstrappan.
Och mycket, mycket mer. Väl mött i
Stockholm!
Läs mer på konferens.avfallsverige.se

Weine Wiqvist

Förbränningsskatt
remitteras
Före mandatperiodens slut hade
Miljöpartiet lovat driva frågan
om en skatt på avfallsförbränning
vidare. Nu har därför ett förslag
skickats ut på remiss.
Redan i november presenterades utredningen Brännheta skatter. Den rekommenderade ingen skatt, men efter ett
tilläggsdirektiv inkluderades ett förslag
till skatt om 100 kronor per ton avfall som
förs in till en skattepliktig anläggning
med möjlighet till avdrag för avfall som
förs ut från anläggningen. En sådan skatt
beräknas innebära en total årlig skattekostnad om cirka 500 miljoner kronor.
Utredningen noterar att en skatt på
avfall som förbränns skulle bli rent fiskal,
det vill säga inte på ett verkningsfullt och
kostnadseffektivt sätt styra mot en mer
resurseffektiv och giftfri avfallshantering.
Senast den 30 november ska remissvaren lämnas.

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Remissvar

Bättre struktur på regler om elavfall
Naturvårdsverket har lämnat
förslag till nya föreskrifter om
lagring och behandling av elavfall
som ersätter nu gällande föreskrifter NFS 2005:10.
Förslaget syftar dels till att säkerställa ett
korrekt införlivande av WEEE-direktivet,
dels till att undanröja dubbelregleringar
och strukturera om föreskrifterna på ett
mer logiskt sätt.

Avfall Sverige välkomnar i stort förslaget. Några kommentarer lämnas dock för
att möjliggöra en fortsatt effektiv insamling och mellanlagring av elavfall vid
återvinningscentralerna. En uppdatering
av Naturvårdsverkets vägledning till föreskrifterna om yrkesmässig lagring och
behandling av elavfall efterfrågas också.
Läs hela remissvaret på
www.avfallsverige.se

Gå med i vår
återbruksgrupp

Uppdaterat om
avtalssamverkan

Brinner du för återbruksfrågor och har
erfarenhet av återbruksarbete. Då ska
du engagera dig i Avfall Sveriges nya
verksamhetsgrupp Återbruk som startar
i höst!
I verksamhetsgrupp Återbruk kommer
vi att utbyta erfarenheter och tillsammans arbeta för att på ett konkret sätt
föra avfallsbranschen framåt i återbruksfrågor. Gruppens första möte hålls i
november.
Maila britta.moutakis@avfallsverige.se
om du vill veta mer.

Nya bestämmelser gäller från och med
den 1 juli 2018 om avtalssamverkan i kommunallagen (2017:725), varför tillhörande
guide nu uppdaterats. De nya reglerna
underlättar för kommuner att ingå avtal
om att någon av kommunens uppgifter
helt eller delvis ska utföras av en annan
kommun. Sådan avtalssamverkan hindras
inte längre av lokaliseringsprincipen.
Läs mer i Guide 17 Vägledning lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling,
som medlemmar kan ladda ner från
www.avfallsverige.se

Guide på gång …

Osynligt avfall
på engelska

… kring de nya förordningarna om
insamling av förpackningar och
returpapper samt ökad utsortering
av matavfall.
Inom några veckor beräknas den finnas
på plats.
– Avfall Sverige kommer att ha kontakter med såväl myndigheter som med
fastighetsägare och utförare, men framför
allt med producenternas organisationer,
så att övergången till en mer effektiv
insamlingsordning blir så smidig som
möjlig, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall
Sverige.

Nu finns kampanjsidorna och filmerna för #osynligtavfall översatta
till engelska.
I och med att Miljönär-kampanjen vann
Iswas pris för bästa kampanj ville vi
översätta #osynligtavfall för att fortsätta
sprida våra frågor utanför Sveriges gränser och skapa ytterligare uppmärksamhet. Vi ser också att allt fler besöker vår
engelska sida.
Här hittar du materialet:
www.avfallsverige.se/invisiblewaste/

Dags att söka stöd
Jordbruksverket har haft problem med
den digitala ansökan av biogasstödet,
men har nu åtgärdat det. Sista ansökningsdag är den 28 september.
Det är också dags att söka bidrag från
Klimatklivet. För nästa period är sista
ansökningsdag den 27 september.
Nominera bästa förebilderna
Nu kan du nominera en person,
ett företag eller organisation till
Återvinningsgalan. Gå in på
atervinningsgalan.se senast 22 oktober.
Europa minskar avfallet igen
Den 17–25 november är det dags för den
tionde upplagan av den gemensamma
veckan för förebyggande i Europa. I år är
temat Avgifta kretsloppet. Nu är anmälningssidan öppen: gå in på ewwr.eu/
Aktuella kurser
• Coacha till förebyggande
Kommuner kan generera många positiva effekter genom att förebygga avfall
systematiskt och integrerat med annan
verksamhetsutveckling. På Avfall Sveriges
kurs lär du dig att verkställa det.
När: 23-24 oktober
Var: Järfälla
• Förstå avfallslagstiftningen
Avfall Sveriges fördjupningskurs ger
förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Bland annat lär du dig konstruera
avfallsföreskrifter.
När: 10-11 oktober
Var: Lidingö
Läs mer och anmäl dig via
www.avfallsverige.se/utbildning
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