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Nationell avfallsplan missar målet Bättre koll på
Den 18 december publicerade
Naturvårdsverket så till slut det dokument som var menat att vägleda
i avfallsarbetet från och med 2018.
Liksom i remissutgåvan för ett år
sedan saknas dock konkreta mål.
”Att göra mer med mindre” är det namn
som Naturvårdsverket gett den natio
nella avfallsplan som gäller 2018–2023.
Programmet för avfallsförebyggande har
arbetats in i dokumentet. Det handlar,
skriver de, om att förändra sambandet
mellan samhällets krav på naturen i form
av resursutvinning, utsläpp av förore
ningar och ekosystembelastningar och
de vinster som skapats som ekonomisk
avkastning eller förbättrad levnadsstan
dard.
Några konkreta mål eller förslag till
nya åtgärder ges dock inte. Inte heller
några goda exempel. För detta hänvisas
till Naturvårdsverkets hemsida. Istället
beskrivs andra mål för avfallsarbetet:

FN:s hållbarhetsmål, EU:s avfallsmål,
klimatmålen etcetera.
Sex avfallsströmmar nämns särskilt:
bygg och rivning, mat, elektronik, textil,
plast, samt nedskräpning. Listan över ak
tuella projekt visar att det händer mycket
kring dessa områden, men många av dem
avslutas redan 2019.
– Avfall Sverige anser att en nationell
avfallsplan kan vara ett viktigt instru
ment för att peka ut inriktning och
prioriteringar för framtiden. För att den
ska få den innebörden krävs en starkare
politisk förankring och att den antas av
regeringen och kanske riksdagen, precis
som den kommunala avfallsplanen antas
av fullmäktige i kommunen, säger Avfall
Sveriges vd Weine Wiqvist.
Läs mer i rapport 6857, Att göra mer
med mindre – Nationell avfallsplan och
avfallsförebyggande program 2018–
2023, som kan laddas ner från
www.naturvardsverket.se

”Förläng stödet till biogasen”
I december betalar Jordbruksverket ut ett tillfälligt stöd till biogasbranschen. Det har gett en positiv
injektion, som kommer att behövas
tills en lösning på konkurrenssituationen är på plats, menar Avfall
Sverige.
Totalt är det 327 miljoner kronor som
nu betalas ut – 270 miljoner kronor för
det tillfälliga biogasstöd som regeringen

avsatte pengar till i våras och 57 miljoner
kronor för det årliga gödselgasstödet.
Intresset har varit mycket stort.
– Det här stödet behövs för att möta
konkurrensen från den danska biogasen,
som får dubbla stöd i form av produk
tionsstöd i hemlandet och skattebefrielse
i Sverige, säger Weine Wiqvist, vd Avfall
Sverige.
– Idag tror anläggningarna på en ökad
produktion under 2019. Det här stödet
har betytt mycket för framtids
tron. Nu är det viktigt att inte
tappa farten. I juni presen
terar biogasutredningen sitt
slutbetänkande och även om
de då kan föreslå en långsiktig
lösning lär det dröja innan den
kan komma på plats. Vi skulle
därför behöva garantier om
fortsatt stöd åtminstone under
2020, så att våra medlemmar
kan fortsätta producera fossil
fritt bränsle.

hållbarhet

I en färsk rapport från Avfall Sverige presenteras en metod för att
mäta inte bara miljömässig utan
också social och ekonomisk hållbarhet.
I arbetet för att närma sig Avfall Sveriges
vision – Det finns inget avfall – har fokus
huvudsakligen varit på den miljömässiga
aspekten av hållbarhet. Men hållbarhet
behöver beskrivas ur alla perspektiv:
socialt, ekonomiskt och miljömässigt
(ekologiskt). I denna rapport presenteras
en modell att långsiktigt mäta hållbarhet,
ur alla tre perspektiv.
Läs mer i rapport 2018:34 Mäta hållbar
het inom kommunal avfallshantering,
som kan laddas ner från
www.avfallsverige.se

Så bygger du
bästa ÅVC:n
Avfall Sverige har uppdaterat sin
manual med rekommendationer,
goda exempel och bilder att användas vid ny- och ombyggnation av
återvinningscentraler.
Manualen beskriver de olika momenten i
processen, olika typer av återvinningscen
traler och vad som behöver beaktas vid
utformningen. Genom att använda sig av
manualen ökar även chansen för en mer
kostnads- och tidseffektiv process.
De främsta skillnaderna gentemot den
äldre versionen av manualen, som publi
cerades 2013, är att det nu är större fokus
på bland annat återbruk, farligt avfall,
flexibilitet och förutsättningar för mindre
återvinningscentraler. Arbetsmiljöfrågor
lyfts också i högre grad.
Läs mer i manualen 2018:32 ”Bygg en
åter vinningscentral, som kan laddas ner
från www.avfallsverige.se

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Ändrade regler för elavfall
Naturvårdsverkets regler om
yrkesmässig lagring och behandling
av elavfall som omfattas av producentansvaret har uppdaterats.
Från den 1 februari ersätts NFS 2005:10
av NFS 2018:11. Bland annat har en an
passning till miljöbalken, avfallsförord
ningen och WEEE-direktivet gjorts. Här
är de huvudsakliga förändringarna:
• Föreskrifternas tillämpningsområde är
nu avfall från produkter som omfattas
av producentansvar för elektriska och
elektroniska produkter (WEEE).
• En definition av begreppet avlägsnande
införs som överensstämmer med WEEEdirektivets. Avlägsnandedefinitionen är av

betydelse för tillämpningen av kravet på
avlägsnande av vissa ämnen och kompo
nenter från elavfallet.
• Begreppet förbehandling ersätts med
behandling eller, där så krävs, en mer
specifik beskrivning av vilken behandling
som avses. Även detta för bättre överens
stämmelse med WEEE-direktivet.
• Bestämmelser om anteckningsskyldighet
tas bort där samma anteckningsskyldig
het följer av avfallsförordningen.
• Föreskrifterna struktureras om, bland
annat för att få en mer logisk följd.
Naturvårdsverket kommer att utarbeta
vägledning till de nya föreskrifterna.

Nytt ljus på polymer i biogödsel
En ny rapport från Avfall Sverige
har kartlagt kunskapsläget kring
polymer som kan används vid avvattning av biogödsel.
Till skillnad från certifieringssystemet
för avloppsslam tillåter inte certifierings
systemet för biogödsel användning av
polymerer efter rötningssteget; försiktig
hetsprincipen har satt stopp.
Det är ont om vetenskapliga studier
kring polymerers påverkan på marken,
men inom kartläggningen har en ny
studie identifierats, som visar att poly

meren och dess nedbrytningsprodukter
inte vandrar i marken och inte tas upp
av växterna eller påverkar dem mätbart
negativt. Studien bekräftar att en viss
nedbrytning av polymerens huvudkedja
sker i naturliga miljöer, men kan inte med
säkerhet påvisa mineralisering av huvud
kedjan. Därmed ackumuleras polymeren
eller dess nedbrytningsprodukter med
stor sannolikhet i marken.
Läs mer i rapport 2018:33 Kunskaps
sammanställning om polymer i biogas
branschen, som kan laddas ner från
www.avfallsverige.se

Julgåva för
framtiden
Avfall Sverige skänker årets julgåva
till Iswa Scholarship Programme.
De ger varje år möjlighet för barn att läm
na livet som sopletare för att istället gå i
skolan. Böcker, skoluniform och transport
till skolan bekostas, men också ett stöd
till familjen när inkomster försvinner.
Därmed önskar vi alla en riktigt god
jul och ett gott 2019 – låt det bli ett år i
hållbarhetens tecken!

Planera din kompetensutveckling
Nu är vårens kurser, temadagar och kon
ferenser klara:
• Temdag Fettavskiljare, 6 februari
• Miljöprövning av avfallsverksamhet, 6–7
februari
• Avfall Web, vecka 9/10/13
• Grundkurs energiåtervinning, 11–13 mars
• Föreståndare explosiva restprodukter vid
ÅVC, 12 mars
• Taxekonstruktion, 20–21 mars
• Grundkurs avfallslagstiftning, 3–4 april
• Aktuellt inom energiåtervinning, 3 april
• BREF för avfallsanläggningar, 3 april
• Nordic Biogas Conference, 9-10 april
• Insamling av matavfall, 10 april
• Hantering av hushållens farliga avfall vid
återvinningscentraler, 8– 9 maj
• Klassning av förorenade massor, 8 maj
• Drift och arbetsmiljö inom biologisk åter
vinning, 14 maj
• Avfall Sveriges årsmöte, Stockholm,
21–22 maj
Dessutom har vi fyra webbkurser, som du
går när det passar dig:
• Svensk avfallshantering - en introduktion
• ÅVC-körkortet
• Certifierad sophämtare
• Avfallskunskap för politiker
Läs mer 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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