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Klart att ansluta sig till nya målet
Nu tar vi nästa steg på väg mot
Avfall Sveriges 25/25-mål; dags att
anmäla sig för alla som vill haka på.
Avfall Sverige har antagit ett nytt mål: till
år 2025 ska den totala mängden mat- och
restavfall minska med 25 procent, jämfört med 2015 – kort kallat 25/25-målet.
Det är frivilligt att ansluta sig, men ju
fler som gör det, desto mer kan avfallet
minska.
Nu är anmälan på hemsidan öppen
och redan har flera av Avfall Sveriges
kommunala medlemmar valt att
kliva ombord på tåget.
Banbrytande
– Detta är första gången som vi som
branschorganisation sätter ett gemensamt mål för att i praktiken klättra högre
upp i avfallstrappan och minska mängden avfall. Sverige saknar ett nationellt
mål som går i den riktningen, men våra
medlemmar har såväl vilja som möjlighet att skapa förändring, så nu väljer vi

att på egen hand gå från ord till handling,
säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.
– Genom att Sveriges kommuner
tar sig an ett så ambitiöst – men realistiskt – mål, visar vi vilken kraft här finns
för att jobba mot ett mer hållbart samhälle. Det stärker också den gemensamma rösten i debatten och i påverkansarbetet.

Galan är ett samarbete mellan tidningen
Reycling och Avfall Sverige. Priser delades ut i nio kategorier, där Avfall Sverige står bakom ett, Årets förebyggare.
– Priset för Årets förebyggare tilldelas någon som kan visa att det är möj-

Logga in på hemsidan,
www.avfallsverige.se och följ länkarna.

Implementera
Anslutningen görs via Avfall Sveriges medlemssidor, där man
sedan årligen kommer att kunna
jämföra sig med andra kommuner och också med det nationella resultatet. Varje kommuns resultat kommer också
att kunna ses i Avfall Web.
Målet kan användas i kommunikationen med såväl invånarna
och de kommunala verksamheterna som med lokala politiker och
andra aktörer. Självklart bör det
tas upp i de kommunala avfalls-

Loppisarrangör årets förebyggare
Återvinningsgalan utsåg i torsdags
Stockholmsmarknader till årets
förebild för att minska mängden
avfall; de arrangerar bland annat
världens största bakluckeloppis.

planerna, men även om en ny avfallsplan
dröjer kan arbetet med att minska avfallet inte vänta, så anslut er gärna redan nu.

ligt att förebygga uppkomsten av avfall
i praktiken. Stockholmsmarknader har
med stor framgång tagit konceptet Bakluckeloppis till Stockholm och Sverige,
säger Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.
Samtliga vinnare presenteras på
www.avfallsverige.se
Årets förebyggare, Stockholmsmarknader, här flankerade av prisutdelarna,
Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist och
Nyamko Sabuni, hållbarhetschef ÅF.

Så ska farligt
avfall spåras
Naturvårdsverket har nu presenterat sitt förslag till system för att
kunna spåra och samla statistik
kring farligt avfall.
En digital lösning blir navet i det nya systemet. Där ska alla som producerar, transporterar, mellanlagrar eller behandlar
farligt avfall lämna uppgifter om bland
annat avfallets typ och mängd. Förslaget ska nu skickas på remiss. Den digitala
lösningen ska därefter utvecklas i samverkan med berörda aktörer. Den digitala lösningen för spårbarhet av farligt
avfall ska vara i drift den 5 juli 2020.
Läs mer i Förstudie om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet för farligt avfall, som kan laddas
ner från www.naturvardsverket.se

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Tre nya rapporter
Hållbarhet och insamling är teman
i Avfall Sveriges senaste rapporter
från Utvecklingssatsningen.
Fett kan ställa till stora problem
i avloppsledningar. I en ny rapport beskrivs hur fettavskiljare och
kombisystem fungerar, hur de bör dimensioneras, installeras och tömmas.
Läs mer i rapport 2018:35 Fettavskiljare och kombisystem med avskiljare för matavfall och fett – en vägledning
Nästa rapport ger förslag på hur kommunala avfallsanläggningar kan arbeta

med ökad sortering av bygg- och rivningsavfall för att öka materialåtervinningen.
Läs mer i rapport 2018:36 Ökad sortering av bygg- och rivningsavfall
Mobil ÅVC som insamlingsystem kan
vara en värdefull del av servicen för grovavfall, särskilt för kunder som saknar
bil. Här sammanställs erfarenheterna,
problemen och framgångsfaktorerna.
Läs mer i rapport 2018:37 Goda exempel på mobil återvinningscentral
Samtliga rapporter kan laddas ner från www.avfallsverige.se

Möt Katarina Graffman på årsmötet
Katarina, doktor i antropologi som
forskat om mekanismerna bakom
vår ökade konsumtionshets, kommer till årsmötet den 21–22 maj.
– Konsumtionen idag har
blivit ett av de
viktigaste instrumenten vi
har för att uttrycka vilka vi
är. Snart sagt all
konsumtion har
idag en symbolisk dimension
där våra val sä-

ger någonting om oss själva som människor och vi kan därför inte tänka oss en
värld där detta symbolspråk inte är tillgängligt för oss, säger Katarina Graffman.
– Vid Avfall Sveriges årsmöte hoppas jag kunna ge några tips hur man
kan förhålla sig till konsumtion genom
att bättre förstå hur konsumtionskulturen fungerar bortanför det vi alla vet,
det vill säga att man ska handla secondhand, inte äta kött, sopsortera och så vidare. Mitt föredrag har ju rubriken ”Skrota köp- och slängkulturen”, och det är ju
svårt att skrota något om man inte har
koll på den här kulturens spelregler.
Läs hela programmet och anmäl dig på konferens.avfallsverige.se

Källsortering ute Dags att mata in
senareläggs
statistiken
Regeringen har återkallat uppdragen om nedskräpning och föreslag
om insamling av förpackningar och
returpapper i utemiljö.
Skälet anges vara direktivet om engångsplast, som EU beslutade om i december, som syftar till att minska nedskräpningen. Eftersom mycket engångsplast
är förpackningar väljer regeringen att
samordna utformningen av dessa bestämmelser med de kommande nya kraven.

Avfall Web har öppnat för inmatning av 2018 års uppgifter.
Fram till den 15 april är systemet öppet
för att ta emot samlad avfallsfakta. Avfall
Sveriges statistikverktyg Avfall Web ligger till grund för den nationella statistiken
av hushållsavfall. Dessutom underlättar
Avfall Web rapportering till myndigheter och uppföljning av avfallsplanering.
Saknar ni inloggning kontakta kundadministratören i er kommun eller Jenny
Westin, jenny.westin@avfallsverige.se

2018 års rapport
Nu finns sammanfattningar över
alla Avfall Sveriges rapporter från
2018 i ett dokument. Det kan laddas ner från www.avfallsverige.se
Lär dig sätta taxor
I kursen om taxekonstruktion går vi igenom taxans olika delar, lagstiftningen
kring avgifter och taxesättning samt finansiering vid fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper.
Kursen varvar föredrag med praktiska exempel och övningar och ger utrymme för diskussion och fördjupning utifrån deltagarnas önskemål.
När: 20–21 mars
Var: Stockholm
Läs mer och anmäl dig på
www.avfallsverige.se/utbildning
Nominera till Miljömålspriset
Miljömålspriset är ett pris som Naturvårdsverket instiftat för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till
att nå Sveriges miljömål. Fram till den
10 februari kan alla typer av organisationer nomineras till de tre kategorierna: Uthållighet och långsiktighet, Mod och tempo, Årets inspiratör.
Läs mer på www.naturvardsverket.se
Norden samlar världen
till biogaskonferens
Ännu går det att anmäla sig till Nordic
Biogas Conference, NBC, som hålls den
9–11 april 2019, där Avfall Sverige är en av
arrangörerna. Läs mer på
www.nordicbiogasconference.org/
Ny medlem
Metso, Danmark
Nyhetsbrevet ges ut av Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö
Tel 040-35 66 00
www.avfallsverige.se, office@avfallsverige.se
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