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Nytt inspirerande mål för mindre avfall
Ambitionen är att till 2025 minska
mängden restavfall och matavfall
med 25 procent. Det är ett mål som
Avfall Sverige vill erbjuda kommuner och kommunala bolag att
verka för.
Avfall Sverige har satt upp frivilliga mål
för kommunernas avfallsambitioner
och styrelsen har nu lagt fast ett mål om
minskade avfallsmängder. Tanken är att
det ska fungera som en inspiration för
kommuner och kommunala bolag i arbet
et att nå högre upp i avfallshierarkin. Det
är fritt för kommuner att anta utmaning
en som är tuff – men realistisk. Det finns
ett starkt engagemang att arbeta med
både återanvändning och att förebygga
avfall och allt mer erfarenhet byggs upp.
Innebörden av målet är att mängden
matavfall och restavfall ska minska med
25 procent, räknat per person, till 2025
baserat på utgångsläget 2015 – kort kallat

Köp en kristålig
sopinsamling
En ny vägledning ska bistå kommuner och landsting att göra
upphandlingar av samhällsnyttiga
verksamheter som klarar tuffa
tider.
Arbetet med krisberedskap tar ofta
sin utgångspunkt i att samhällsviktig
verksamhet bedrivs i egen regi. Men så
ser inte verkligheten alltid ut idag. Därför
har Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Upphandlingsmyndigheten
och Sveriges Kommuner och Landsting
gemensamt tagit fram en ny vägledning.
Vägledningen ska utgöra ett stöd för hur
en nödvändig samverkan mellan verk
samhet, inköp och krisberedskap kan ska
pas. Målet är att samhällsviktig verksam
het ska fungera i såväl vardag som i kris.
Läs mer i vägledningen Upphandling
till samhällsviktig verksamhet, som kan
laddas ner från www.msb.se

25/25-målet. År 2025 valdes eftersom
det är samma årtal som förändringarna i
insamlingsansvaret ska vara genomförda.
Från lagstiftning till verkstad
Målet är helt i linje med EU:s ambition
att minska matsvinnet. Det passar också
väl ihop med de ökade kraven avseende
källsortering som regeringen beslutade
om tidigare under sommaren. De syftar
till ökad återvinning och bör därmed leda
till mindre mängder förpackningar och
returpapper i restavfallet.
Idag hamnar en hel del förpackningar
och returpapper i restavfallet som borde
återvunnits. Därför måste utsorteringen
öka. Matsvinnet behöver också minska,
vilket går hand i hand med införandet av
obligatorisk matavfallsinsamling. När allt
detta sker samtidigt bör avfallsmängd
erna minska, vilket det nya 25/25 målet
ska kunna visa, säger Weine Wiqvist, vd
för Avfall Sverige.

25/25-målet ska också ses som ett steg
på vägen för att närma oss Avfall Sveriges
vision om att ”det finns inget avfall”.
Under hösten kommer Avfall Sverige att
utveckla och kommunicera detaljerna
kring hur målet ska formuleras, mätas och
följas upp så att kommunerna från och
med verksamhetsåret 2019 kan påbörja
sina mätserier.
Och fler får gärna haka på:
– Det mål som vi tagit fram tar sikte på
den avfallshantering som kommunerna har rådighet över. Vi ser
gärna att andra branscher sätter upp liknande frivilliga mål
som leder fram till
minskade avfallsmängder, säger
Weine Wiqvist.

Dags att banta!

Svenska hushålls avfall i siffror
Nu presenterar Avfall Sverige 2017
års statistik över hushållsavfallet i
Sverige på läns- och kommunnivå.
Den årliga rapporten Hushållsavfall i
siffror visar avfallsmängder, avfallsavgift
er, kundnöjdhet, återvinning och många
andra uppgifter om avfallshanteringen
i kommunen och länet. Sedan tidigare
finns statistiken på riksnivå presenterad i
rapporten ”Svensk Avfallshantering”.
Enligt Avfall Sveriges beräkningar har
mat- och restavfallet minskat med 10 pro
cent eller mer mellan 2015 och 2017 i 35
kommuner. Flera kommuner är alltså på
god väg att nå Avfall Sveriges mål om 25
procents minskning av matavfallet redan
nu, se vidare artikeln ovan. I riket som
helhet har mängden mat- och restavfall
minskat med 2,4 procent under denna
tidsperiod.
Statistiken för 2017 visar vidare att
mängden förpackningar och returpapp

er som sorteras ut för återvinning är
betydligt högre i kommuner med fastig
hetsnära insamling, FNI. Totalt har cirka
15 procent (52 kommuner) av hushållen
i en- och tvåfamiljshus fastighetsnära
insamling av förpackningar och retur
papper. Kommuner med fastighetsnära
insamling från villahushåll samlar in 80
kg förpackningar och returpapper per
person jämfört med 66 kg i kommuner
som inte har FNI. Mängden felsorterade
förpackningar, det vill säga den mängd
som hamnar i restavfallet, är lägre vid
fastighetsnära system jämfört med kom
muner utan FNI.
Kunder med fastighetsnära insamling
är också nöjdare över möjligheten att
lämna förpackningar och returpapper till
återvinning jämfört med kunder som inte
har tillgång till denna service.
Läs mer i rapport 2018: Hushållsavfall
i siffror, som kan laddas ner från
www.avfallsverige.se
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Internationellt arbete kan trappas upp
Avfall Sveriges Internationella
grupp kommer att gå över i en ny
fas. För en sådan, större satsning
krävs fler engagerade spjutpets
kommuner.
Avfall Sverige Internationella grupp
finansieras av några av Avfall Sveriges
medlemmar. Den har under de senaste
fyra åren hanterat upp till 700 interna
tionella kontakter per år under ledning
av koordinatorn Stellan Jacobsson. Det
har resulterat i internationella uppdrag
för såväl konsultbolag som för gruppens
medlemmar.
Kommunerna har en mycket viktig roll
genom att vara referenser och ta emot
studiebesök, för kompetensöverföring
och för erfarenhetsutbyten beslutsfattare
emellan. Men nya arbetssätt måste till för
att detta ska lyckas i större skala.
I år presenterar det strategiska innova
tionsprogrammet Resource ett nytt sätt
att sprida svenska avfalls- och återvinn
ingslösningar internationellt. Det kan

leda till positiva effekter på klimatet och
resurshushållningen och samtidigt ge
svenska företag nya affärsmöjligheter.
Även detta projekt har drivits av Stellan
Jacobsson, här tillsammans med Jessica
Magnusson, före detta Borås Waste
Recovery.
Avfall Sverige uppmanas att söka en
fortsättning på Resource-projektet för en
period av tre år med målet att etablera
minst tre skarpa projekt, där företag får
affärer och där kommuner kommer att
vara involverade. Får vi finansiering för
detta kommer den Internationella grup
pen sannolikt att ersättas av det projektet.
Vi hoppas då att fler av Avfall Sveriges
medlemmar vill vara med som referenser
och för erfarenhetsutbyten; vi behöver
fler spjutspetskommuner eller -organisa
tioner, som vill sprida sin kompetens.
För mer information, kontakta Stellan
Jacobsson tel 070-607 80 95 eller
stellan.jacobsson@avfallsverige.se

Så inför du ett passersystem på ÅVC
En ny rapport ger vägledning till
införande av ett passersystem
till återvinningscentralen med
tydliga exempel för att undvika
fallgropar och skapa ett långsiktigt
fungerande system.
I rapporten finns rekommendationer
kring generella teknikval och en tydlig
jämförelse mellan de största leverantör
erna av passersystem. Här finns en check
lista, som kan användas för att förenkla
införandeprocessen, och även flera kon
kreta exempel från kommuner och bolag
som har infört passersystem, exempelvis

avseende begränsningar av antalet fria
besök, förändrade intäkter, förändrade
besöksmönster och hur införandet har
kommunicerats.
– Inpasseringssystem kan vara en del
av lösningen på de säkerhetsproblem som
många återvinningscentraler drabbas
av, och här kan rapporten vara till hjälp,
säger Britta Moutakis, rådgivare på Avfall
Sverige.
Läs mer i rapport 2018:10/Passersystem
på återvinningscentraler, som kan laddas
ner från www.avfallsverige.se

Höstmöte med återbruk och ÅVC
• Framtidens ÅVC
• Mobilt och småskaligt
• Mer till återbruk

Läs mer på
konferens.avfallsverige.se

13-14 november

Läs om framtidens avfallshantering
Som en del i Avfall Sveriges arbete för att
blicka framåt har ytterligare en rapport
publicerats. Den kartlägger trender och
tendenser i vår samtid och bedömer uti
från dem hur kommunala avfallstjänster
och kommunal avfallsorganisation på
verkas i ett tioårigt perspektiv. Projektet
har drivits parallellt med ”Kommunernas
roller och ansvar i avfallshanteringen
år 2025”. Båda projekten presenterades
också vid föreningens årskonferens i
Skellefteå.
Läs mer i rapport 2018:24
Samhällstrendernas påverkan på kommu
nal avfallshantering, som kan laddas ner
från www.avfallsverige.se
Debattartikel om kommunal delning
Avfall Sveriges nyligen publicerade rap
port om hur kommunerna kan bidra till
delningsekonomin har väckt uppmärk
samhet. För att sprida dess budskap
ytterligare publicerade Avfall Sverige
tillsammans med IVL en debattartikel i
Dagens Samhälle för någon vecka sedan.
Den skickas nu till ett antal lokaltidning
ar runt om i landet, för att påvisa kom
munernas roll i delningsekonomin. Haka
gärna på debatten därefter.
Mer information får du av
Anna-Carin.Gripwall@avfallsverige.se
Plast-tema i nya Avfall och Miljö
Nr 4 av branschens egen tidning finns nu
att läsa. Ur innehållet:
• Intervju med plastutredare Åsa Stenmarck
• Sopermannen ger pedagogiska tips
• Pärlor från Ifat-mässan
• Klimatfönster på tippen
Läs den digitalt på tiny.cc/onw9yy
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