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Avfall Sveriges nye VD utsedd
Vid halvårsskiftet 2019 får Avfall
Sverige ny VD, då Tony Clark
tillträder tjänsten. Detta samman
faller med att Weine Wiqvist, Avfall
Sveriges VD sedan 25 år tillbaka,
väljer att gå i pension. Tony kom
mer närmast från en tjänst som äm
nesråd på Miljö- och energideparte
mentet och har gedigen erfarenhet
inom miljöbranschen.
- Vi är mycket glada över att få välkomna
Tony Clark till Avfall Sverige för att driva
arbetet med svensk avfallshantering
vidare. Tony är en erfaren ledare med
gedigna kunskaper inom miljöområdet
och med god förståelse för politiken och
medlemmarnas agendor. Detta är en
utmärkt bakgrund för Avfall Sveriges nye
VD, säger Claes Thunblad, Avfall Sveriges
ordförande.
Tony Clark kommer från en tjänst som
ämnesråd på miljö- och energideparte
mentet och har mångårig erfarenhet inom
miljöområdet, bland annat som ansvarig

för utvecklingen av svensk och europeisk
producentansvarslagstiftning och för
system för hantering av elektriskt och
elektroniskt avfall. Han har också arbetat
som ambassadråd och chef för Sveriges
miljöteknik- och CSR-center i Peking.
Tony är jurist från Lunds universitet.
- Jag ser fram emot att fortsätta driva
utvecklingen av svensk avfallshantering
vidare, tillsammans med medarbetarna
på Avfall Sveriges kansli och alla med
lemmar, och också med andra aktörer,
säger Tony Clark. Jag är medveten om att
vi står inför åtskilliga samhällsutmaning
ar, både i Sverige och andra länder, där
många innovativa lösningar står att finna
hos Avfall Sveriges medlemmar.
Avgående VD Weine Wiqvist har lett
arbetet inom Avfall Sverige och bidragit
till utvecklingen av svensk avfallshante
ring under många år, menar ordförande
Claes Thunblad.
- Avfall Sverige har en stark position
och är en drivande aktör inom miljöom
rådet. Jag är glad att ha haft förmånen att

Så ska askor klassas
Avfall Sverige publicerar nu en ny
vägledning för klassificering av
askor från avfallsförbränning. Den
ska underlätta för såväl verksam
heter som myndigheter.
Rapporten är efterlängtad. Regelverket
för hur förbränningsrester ska klassifice
ras har ändrats i såväl Sverige som i EU,
men någon detaljerad vägledning från
Europakommissionen och andra myn
digheter för hur den ska tolkas för detta
avfallsslag har saknats.
I vägledningen presenteras en metodik
för hur förbränningsrester från avfallsför

bränning ska klassificeras med beräk
ningsmetoder, med fokus på bottenaskor.
Resultatet visar bland annat att botten
aska från avfallsförbränning generellt
kan bedömas som ett icke farligt avfall
även fortsättningsvis. Varje anläggning
måste dock göra en specifik klassificering
av sin förbränningsrest.
Vägledningen riktar sig främst till ägare
och driftspersonal vid avfallsförbrän
ningsanläggningar, men även till myn
digheter och beslutsfattare samt leveran
törer, entreprenörer och konsulter.
Läs mer i rapport 2018:13 Vägledning
för klassning av förbränningsrester som
farligt avfall eller icke-farligt avfall,
som kan laddas ner från
www.avfallsverige.se

Tony Clark
leda Avfall Sverige och dess kompetenta
personal på en lång och utvecklande resa.
Jag växlar nu ner, men ser fram emot att
fortsatt arbeta med vissa frågor åt Avfall
Sverige och andra intressenter. Till slut
önskar jag min efterträdare varmt lycka
till, säger Weine Wiqvist, VD.

Tidplan för nya
förordningarna
Under våren kommer Naturvårds
verkets reviderade vägledning för
förordningarna och förpacknings
avfall och returpapper.
Närmast publicerar Naturvårdsverket en
vägledning om nya producentdefinitioner
och vägledning om ”utformningsansvar”,
vilket Avfall Sverige förstår som vägled
ning för utformning av system. När det
gäller vägledning till de tillståndspliktiga
systemen kommer verket under våren
2019 att vägleda om vad som krävs för an
sökan, inklusive samråd med mera samt
vägleda angående den insamling som är
undantagen krav på tillstånd.
Avfall Sverige bevakar Naturvårds
verkets arbete och har en fortlöpande
dialog i frågorna.
Läs mer på www.naturvardsverket.se

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Nya mått på avfall Sortera på stan
EU har beslutat om nya metoder för
att beräkna insamlade och behand
lade avfallsmängder. Bland annat
ska den faktiska mängd avfall som
återvinns anges, rejekt borträknat.

Producenterna bör ha det opera
tiva och finansiella ansvaret för att
ordna insamling av förpackningar
och tidningar i utemiljöer, menar
Avfall Sverige i en skrivelse.

Avfall Sverige menar i en skrivelse att
den gemensamma beräkningsmetoden
borgar för rättvisande jämförelse mellan
medlemsstaterna. Att medlemsstaterna
kan välja att räkna in trädgårdsavfall som
hemkomposteras kommer dock att leda
till osäkerheter i statistiken, eftersom
det är mycket svårt att uppskatta dessa
mängder och variationerna kommer att
bli stora beroende på väder.

När regeringen beslutade om en ny
förordning om producentansvar för
förpackningar och tidningar i somras
gavs Naturvårdsverket i uppgift att utreda
insamling av förpackningsavfall som
uppstår i utemiljöer. Avfall Sverige menar
att sådan insamling är viktig, delvis för
att minska nedskräpningen.
Senast den 1 februari ska Naturvårds
verket lämna förslag till förordningstext.

Nationell metod mäter matsvinn
Livsmedelsverket har lanserat en
metod för att mäta och följa upp
matsvinn från storkök.
Metoden är tänkt att bli en standard för
offentliga kök och kan integreras med re
dan befintliga mätverktyg på marknaden.
Den kan även användas av restauranger
på den privata marknaden.
I köket ska svinn från lagring, bered
ning och tillagning mätas. Men även
serveringssvinn och tallrikssvinn ska

mätas. Metoden fokuserar på tre nyckel
tal: genomsnittligt svinn i gram per por
tion, svinn i procent av serverad mat samt
uppäten mängd mat per person.
– Under 2019 planerar vi att samla in
nationella matsvinnsdata från måltids
verksamheter i kommuner och lands
ting. Därför uppmuntras alla offentliga
måltidsverksamheter att mäta matsvinnet
enligt den nya metoden, säger Emelie
Eriksson på Livsmedelsverket.
Läs mer på www.livsmedelsverket.se

Ny trappa sätter förebyggande först
Avfall Sverige har tagit fram en ny
illustration över avfallstrappan,
som medlemmar fritt får använda.

– Tanken är att vi i all verksamhet ska
börja tänka hur vi på bästa sätt ska kunna
spara resurser och generera så lite avfall
som möjligt. Om man läser illustrationen
Den nya illustrationen sätter förebyggan
som man läser en text, från vänster till
de först, precis som avfalls
höger, hamnar förebyggande i första rum
lagstiftningen.
met, säger Anna-Carin Gripwall, Avfall
Förebyggande
Sveriges kommunikationschef.
ÅterIllustrationen finns att ladda ner från
användning
Avfall Sveriges bilddatabas. Om
Materialåtervinning
du saknar inlogg
Energiåtervinning
ning till den, hör
Deponering
av dig till karin.
jonsson@avfallsve
rige.se

Lär dig mer om avskiljare för fett och
matavfall – teknik och tömning
2019 års första temadag handlar om fett
avskiljare och kombisystem.
Fett orsakar stora problem i våra led
ningar. Samtidigt finns kunskapsbrist
kring fettavskiljare och vilka riktlinjer
som ska följas, vilket kan leda till att
fettavskiljare blir för små och att de inte
är anpassade efter verksamheten. System
där köksavfallskvarn med matavfalls
avskiljare kopplas i serie med fettavskilj
are har under senare år blivit vanligare,
men synen på sådana lösningar varierar
mellan kommunerna, inte sällan beroen
de på att djupare kännedom om systemen
saknas.
Under temadagen kommer vi att beskri
va olika tekniklösningar, ta upp för- och
nackdelar med olika system samt klargöra
ansvarsfördelningen inom kommunen
och ge inspiration till förbättrat samar
bete. Det kommer även att bli studiebesök
på några anläggningar med kombisystem
för fettavskiljare och matavfall.
När: 6 februari
Var: Järfälla
Läs mer och anmäl dig på
www.avfallsverige.se/utbildning
Följ arbetsgrupperna
Är du nyfiken på Avfall Sveriges arbets
grupper? Som följare får du information
om vad som händer inom ett visst områ
de, tips på nya rapporter och intressanta
temadagar och mycket annat.
Logga in på hemsidan och anmäl dig på
www.avfallsverige.se/om-oss/arbetsgrupper
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