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Nya handfasta råd för bättre soprum
Nu har Avfall Sverige låtit uppda
tera sin handbok för avfallsutrym
men. Här ges råd vid utformning
av utrymmen för avfallshämtning i
flerbostadshus.

Bred målgrupp
Handboken vänder sig till planerare,
projektörer, byggherrar, exploatörer,
fastighetsägare och förvaltare vid ny- och

Gärna stora

ombyggnad av avfallsutrymmen. Den ska fönster
samtidigt vägleda kommunens tjänstemän och politiker i arbetet med avfallsfrågor, samt vid planering av nya
Avbärarlist
bostadsområden, så att de kan
0,95–1,25 meter
medverka till en god avfallshan- från golvet
tering.

Minst 1,2 m

Minst 1,5 m

Plats för fler
kärl i framtiden
Avståndet mellan
varje kärl minst 6 cm
på vardera sida

Minst 2,1 m

Rapporten presenterar såväl lagkrav som
branschkrav och ger också rekommendationer som kan skapa en trevligare plats
för både avfallslämnare och avfallshämtare.
Måttsatta illustrationer vägleder på ett
tydligt sätt kring utformning av bland annat bottentömmande behållare. Slutligen
har även schablonerna för uppkomna
mängder i lägenheter och olika verksamheter som genererar hushållsavfall
uppdaterats och utökats för att bättre
representera dagens situation.

Dörren ska ha:
• Skyddsplåt på insidan
• vred på insidan med
skydd/kåpa
• Automatisk dörröppnare
• Uppställnings anordning

Vattenslang & golvbrunn för rengörning
av kärl och golv

Läs mer i Handbok
för avfallsutrymmen
– Råd och anvisningar för
transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall, som kan laddas
ner från www.avfallsverige.se.

TipTapp går emot lagens princip
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Stockholm har beslutat att förbjuda
TipTapp att förmedla transporter
av hushållsavfall inom Stockholms
kommun, eftersom det strider mot
Miljöbalkens regler.
Ett par företag erbjuder idag tjänsten att
transportera hushållsavfall till återvinning. Bland dem finns TipTapp, som mot en
avgift förbinder kunder med uppdragstagare som åtar sig att transportera bort det.
Det som anses olagligt i verksamheten
hänger samman med vårt miljöskydd.
Kommunerna har nämligen getts ansvaret att sköta insamlingen av hushållsavfall för att säkerställa att det tas omhand
på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart
sätt. När Miljö- och hälsoskoskyddsnämnden i Stockholm bedömer att de
transporter som sker via TipTapp strider

mot reglerna, är det den yrkesmässiga
verksamheten som åberopas.
Till skillnad från restavfall får fastighetsägaren själv transportera grovavfall
till kommunens återvinningscentral.
– Det kan tyckas irrelevant om avfallet åker i någon annans bil, på det sätt
som TipTapp utför transporten, men det
innebär en risk att avfallet finner andra
vägar och det är ett avsteg från principen
om det kommunala ansvaret. Om denna
princip urholkas kan det på sikt få mer
långtgående effekter som vi idag inte kan
överblicka. Det är i detta perspektiv som
frågan bör ses, säger Weine Wiqvist, vd
för Avfall Sverige.
Många kommuner erbjuder hämtning av
grovavfall vid fastighetsgränsen, men det
finns anledning att undersöka om denna
service kan förbättras, menar Weine
Wiqvist.

– Detta får nu ha sin rättsliga prövning.
Nya digitala lösningar behöver användas
mer för att nå cirkulära hållbara flöden.
Det kräver dock mer intelligenta system
som ser till helheten och som inte ökar
transportarbetet samtidigt som återbruk
och återvinning underlättas.
TipTapp har överklagat beslutet, så ännu
är inte sista ordet sagt i frågan.

TipTapps verksamhet består av
en app där privatpersoner kan sälja,
bortskänka och erbjuda betalning för
bortforsling av avfall. TipTapp tar en
förmedlingsavgift på 10 procent av de
transaktioner som genomförs, som
betalas av utföraren. Den som hämtar
materialet/avfallet får alltså 90 procent
av den överenskomna ersättningen.

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

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

13-14 november

Läs mer på
konferens.avfallsverige.se

EU ökar insatserna mot plast
Flera förslag för att minska mäng
den plast har nu diskuterats i Euro
paparlamentets miljöutskott.
Förslaget innebär att medlemsstaterna
ska ta fram mål och en plan för minskning av engångsprodukter i plast. Till
tidigare föreslagna förbud tillkommer nu
också lätta plastpåsar. Utformningen av
produkter kan bli bättre; lock och kapsyler i plast på en rad produkter ska sitta
fast under hela produktens livstid och
senast 2025 måste dryckesflaskor vara
återvinningsbara och innehålla minst

35 procent återvunnen plast. Vidare ska
många engångsprodukter i plast märkas
med information om hur de ska sorteras.
Ett utökat producentansvar föreslås. De
som producerar engångsartiklar i plast
ska bekosta insamling och återvinning av
dem samt stå för kostnader för information och nedskräpning. 90 procent av
sådana engångsartiklar ska återvinnas.
Medlemsstaterna ska också informera
om effekter av engångsprodukter och uppmana till att använda andra alternativ.
I november diskuterar medlemsstaternas regeringar förslagen i Ministerrådet.

Nominera branschens bästa aktörer
Snart är det dags för Återvin
ningsgalan. Den 22 oktober är sista
dag att nominera de bästa personerna, företagen och organisationerna inom avfallshantering och förebyg
gande.
Det är tionde året som Återvinningsgalan hålls och prisut-

delning med middag kommer att ske på
Berns Salonger den 31 januari. Galan arrangeras av tidningen Recycling i samarbete med bland andra Avfall Sverige, som
också har en representant i juryn.
Du kan nominera till åtta kategorier,
bland annat Avfall Sveriges eget pris
Årets förebyggare.
Läs mer och nominera på
atervinningsgalan.se

Nya rapporter

Koll på anläggningar och aska
I två nya rapporter undersöks
mängden Pfas, zink och koppar i
avfallshanteringen.
I den första rapporten sammanställs
kunskapsläget om Pfas på avfallsanläggningar. Denna ämnesgrupp har identifierats i alla prov, men det är inte klarlagt
om halterna generellt sett är ett problem.
Reningsmetoder finns, men är svårhanterliga och dyra.

Den andra rapporten visar i vilka former
zink respektive koppar huvudsakligen
förekommer i bottenaskor. Dessa resultat
är viktiga för att förbättra underlaget för
faroklassificering och riskbedömning av
bottenaskor
Läs mer i rapporterna 2018:25 PFAS
på avfallsanläggningar och 2018:26 Zinkoch kopparformer i bottenaskor från
avfallsförbränning, som båda kan laddas
ner från www.avfallsverige.se

Material till EMA-veckan
Den 17–25 november äger årets upplaga
av Europa minskar avfallet rum med
temat Avgifta kretsloppen. Avfall Sverige
har tagit fram fyra filmer under devisen
”Lev mindre farligt”, som beskriver hur
man kan göra sin vardag fri från farliga
ämnen. Filmerna kommer att gå i sociala
media under veckan. Vi hoppas att medlemmarna vill använda filmerna och lägga
upp dem i sina digitala kanaler. Inom kort
kommer de att finnas för nedladdning via
kampanjsidan på www.avfallsverige.se
Säkrare användning av kemikalier
Arbetsmiljöverket bjuder in till seminarium om hantering av ämnen som är
registrerade enligt Reach-förordningen.
Den riktar sig till arbetsmiljöingenjörer,
arbetsmiljösamordnare, kemikalieansvariga, Reach-ansvariga, arbetsmiljöansvariga och huvudskyddsombud på
företag med en något större användning
av kemikalier.
• Göteborg 8 november 2018
• Stockholm 13 november
• Umeå 15 november
• Hässleholm 29 november
Anmäl dig senast 2 veckor före respektive tillfälle via www.delegia.com/
eukampanjenomkemikalier
Sökes: nyfikna medlemmar
Är du nyfiken på Avfall Sveriges arbetsgrupper? Nu kan du ta del av deras arbete
genom att bli en följare.
Som följare får du information om vad
som händer inom ett visst område, tips på
nya rapporter och intressanta temadagar
och mycket annat.
Logga in på hemsidan och anmäl dig på
www.avfallsverige.se/om-oss/arbetsgrupper
Nyhetsbrevet ges ut av Avfall Sverige
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