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MED DET SENASTE INOM FÖR EBYGGA NDE OCH AVFALLSHA NTER ING • UTGES AV AVFALL SVER IGE

Välkommen till årsmötet 21–22 maj
mässan i Älvsjö satsar vi på den största avfalls- och återvinningsutställningen någonsin.
18 april är sista anmälningsdag för utställare.
Vi tjuvstartar årsmötet redan den 20 maj
med studiebesök, bland annat till den världsunika biokolsanläggningen, och den sedvanliga dagen före-träffen. En speciell nätverksträff för förtroendevalda anordnas också då.
En höjdpunkt i år är Stockholm Vatten och Avfalls inbjudan till årsmötesmiddag i Stockholms stadshus, i Blå Hallen, den 21 maj. Det blir högtidligt!
Läs hela programmet och anmäl dig på
konferens.avfallsverige.se
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EU:s avfallsstatistik presenterad
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Läs mer på https://ec.europa.eu/eurostat
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Mest avfall uppstod enligt statistiken i Danmark, 781 kg per invånare, minst i Rumänien, 272 kg. Sverige placerar sig i den nedre halvan med 452 kg per person.
Andelen materialåtervunnet avfall
låg i genomsnitt på 30 procent, 17 pro-
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cent behandlades genom kompostering eller rötning, 28 procent förbrändes och 24 procent deponerades.
– Avfallsmängderna beräknas ännu så olika att statistiken inte är riktigt jämförbar.
Nya direktiv är på väg, som kommer att styra
upp beräkningsmetoderna, men än så länge
måste siffrorna tas med en nypa salt, säger Avfall Sveriges rådgivare Jenny Westin.
M

Den genomsnittlige EU-medborga
ren genererade 487 kg avfall under 2017. Men skillnaderna är stora
mellan länderna.
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Programmet rymmer stor variation. Politiker får tillfälle att ställa såväl näringslivet som avfallsbranschen mot väggen – hur
hållbara är vi egentligen? EU-parlamentarikern Fredrick Federley (c) och Robin
Holmberg (m), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, kommer också att diskutera avfallspolitiken såväl ur internatio-

nellt som nationellt och lokalt perspektiv.
Katarina Graffman, författare och
doktor i kulturantropologi, föreläser om köp- och slängkulturen, som
idag tycks ha hoppat över slit-stadiet.
Det blir också tillfälle att gå på djupet kring frågor om planering, beteende
förändring och nya tekniklösningar genom tre parallella sessioner.
Självklart blir det årsmötesförhandlingar – medlemmarnas bästa tillfälle att påverka sin organisation – och bra möjligheter till
300närverkande och utbyte av idéer med250
kollegor från hela landet.
Eftersom
vi befinner oss på Stockholms200
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Avfall Sveriges årsmöte hålls i år i
Stockholm den 21-22 maj. Vi serverar inspel från branschen, politiken och forskningen. Äntligen ges tid
för inspiration, reflektion och diskussion kring våra hjärtefrågor.

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Ny rapport

Hjälp att klassa massan
Nu har Avfall Sveriges bedömningsgrunder för att klassificera förorenade massor uppdaterats. I en färsk
rapport erbjuds en metod som omsätter EU:s nya regler till praktik.
De uppdaterade bedömningsgrunderna redovisar kortfattat relevant lagstiftning som berör avfallsklassificering. Rapporten ger också förslag till principer för
ett bedömningssystem samt rekommendationer till koncentrationsgränser för klassi

ficering av förorenade massor som farligt
avfall för ett antal vanliga föroreningar.
Metodiken som presenteras är speciellt anpassad till de förutsättningar som gäller för schaktmassor, förorenade jordar och
muddermassor, vilket skiljer sig i vissa avseenden från exempelvis förbränningsrester.
Läs mer i rapport 2019:01 Bedömningsgrunder förorenade massor, som
kan laddas ner från www.avfallsverige.
se. Rapporten är en uppdatering av rapporten med samma namn från 2007.

Ytterligare tre nya rapporter
I de senaste rapporterna från Avfall
Sverige kan du lära mer om slamhämtning, försäljning av återvunna
material och laktest av bottenaska.
2019:02 Slamtömning med tvåfacksbil, mindre mängd att transportera och behandla – bättre miljö
Deltömning av slam har varit omdiskuterat för att efterföljande reningssteg skulle påverkas negativt. Resultatet från dessa
provtagningar är mycket positiva och deltömning ses som ett bra alternativ till heltömning, som kan minska såväl antal transporter som mängden slam till behandling.
2019:03 Introduktion till försäljning
av avfall – förutsättningar och överväganden för olika materialslag
Rapporten ger en kunskapsöversikt, visar
på förutsättningar för olika materialslag och

presenterar visst underlag för överväganden
kring försäljning av hushållsavfall. Ett Excelverktyg visar om det är värt att satsa på
en högre sorteringsgrad och vilken typ av avsättning som är lämplig för ett materialslag.
2019:04 Undersökning av laktester för farlighetsklassificering med avseende på bly i bottenaskor från avfallsförbränning
Innehållet av bly kan bli avgörande för
klassificeringen av askor på grund av
dess humantoxiska och ekotoxiska egenskaper. I denna studie presenteras en metod för att uppskatta de halter av bly i
askor som är biotillgängliga, vilket bättre överensstämmer med gällande lagstiftning än de metoder som hittills använts.
Läs mer i rapporterna, som kan laddas ner från www.avfallsverige.se

Glesbygdskontakt önskas
Har du erfarenhet av avfallshantering i glesbygd, på öar eller i turistkommuner? Då vill vi ha kontakt
med dig!
För närvarande pågår en uppdatering av Avfall Sveriges rapport U2009:12
om avfallshantering på öar, i glesbygd och vid säsongsvariationer.
Rapporten syftar till att sprida kunskap om förutsättningarna för avfalls-

hantering i sådana områden och visa
på goda exempel och lösningar.
Precis som förra gången kommer ett antal kommuner delta i arbetet genom att bidra med sina erfarenheter inom området.
Övriga medlemmar som önskar bidra med
inspel är välkomna att höra av sig till konsulten, milla.sundstrom@urbanearth.se
Rapporten beräknas vara färdig under
2020.

Boka Europa minskar avfallet i höst

Den 16–24 november är det åter dags för Europa att gemensamt visa framfötterna för att
minska mängden avfall. Det blir elfte året i
rad som den avfallssnåla veckan arrangeras.
Årets tema är Utbildning och kommunikation kring att minska avfallet. Temat fokuserar på informations- och utbildningsinsatser för att väcka allmänhetens intresse på avfallsminimering, samt kommunikationsinsatser för att nå en specifik eller
bred målgrupp för att sprida kunskap om
hur man bäst kan minska sitt avfall.
”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell
samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU av allt från företag till myndigheter och organisationer.
Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.
Läs mer på www.avfallsverige.se

Webbutbilda politikerna

Till alla nyvalda politiker i riksdag, nämnder och styrelser har Avfall Sverige tagit fram
en interaktiv webbutbildning. Den berättar om avfallets historia, organisation, behandling, lagstiftning och upphandling.
Utbildningen ger en bra kunskapsbas för
effektiva beslut om avfallsfrågor. Utbildningen kan med fördel genomföras som ett gemensamt projekt i nämnder eller bolagsstyrelser och den fungerar som en utmärkt
plattform för ett gemensamt tematiskt fokus på kommunens aktuella avfallsfrågor.
Läs mer på
www.avfallsverige.se/utbildning

Ny medlem

Rensa Avskiljarteknik, Täby

Nyhetsbrevet ges ut av Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö
Tel 040-35 66 00
www.avfallsverige.se, office@avfallsverige.se
Ansvarig utgivare: VD Weine Wiqvist
Redaktör: Karin Jönsson
För kontaktuppgifter till Avfall Sveriges
personal se www.avfallsverige.se/kontakt

