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Lars Stjernkvist föreslås bli ny ordförande
Valberedningens förslag till ny
ordförande för Avfall Sverige
är kommunstyrelseordförande
i Norrköping och tidigare partisekreterare, Lars Stjernkvist (S).

spjutspets när det gäller omställningen till
ett hållbart samhälle, säger Lars Stjernkvist.
– Som partisekreterare kunde jag påverka
mitt eget parti under en period då klimatpolitiken och hållbarhetsfrågorna fick genomslag. Det är rätt häftigt att nu befinna sig i
en stad som jag vill påstå är en föregångare.
Energikombinatet Händelö, strax
utanför Norrköping, har beskrivits som
ett av världens mest effektiva energisystem, där överskottsprodukter från
en industri blir till råvara i nästa.
– Här har vi gått från politiken till
handfast miljöarbete lokalt. Då kan
man se vilken kraft det finns i förändringen, säger Lars Stjernkvist.
Detta blir Mikael Gäfverts sista nomineringar till Avfall Sveriges styrelse.
Efter 14 år som sammankallande i valberedningen tackar han för sig.
Ny ordförande väljs vid årsmötet
i Stockholm den 21–22 maj. Anmäl
dig på konferens.avfallsverige.se

Clas Thunblad (S) har avböjt omval efter
socialdemokraternas valförlust i hemkommunen Järfälla. Valberedningen
var enig i sitt förslag till ersättare.
– Lars Stjernkvist har visat ett bra
miljöengagemang och är en väldigt
namnkunnig person, han är en dörröppnare, säger Mikael Gäfvert (M),
sammankallande i valberedningen.
Lars Stjernkvist har ett förflutet som
riksdagsledamot och var Socialdemokraternas partisekreterare 1999–2004.
– Jag är väldigt hedrad av att ha fått
frågan att kandidera. Det som gör det här
uppdraget så spännande är att avfallsfrågorna är en otroligt viktig grund för vårt samhälle. Och Avfall Sverige har utvecklats till en

Elavfallet fortsätter minska
Under 2018 samlade svenskarna in
146 228 ton elektronik till återvinning, vilket motsvarar 14,3 kilo
per invånare. Det visar ny insamlingsstatistik från El-kretsen.
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Den totala vikten av de insamlade elprodukterna har minskat under flera års tid
vilket även är fallet i år. Detta beror på att
elprodukterna i sig har blivit lättare än
tidigare, vi samlar till exempel in fler platt-tvapparater och färre tjock-tv-apparater idag,
snarare än att svenskarna har blivit sämre
på att återvinna. Tvärtom tyder allt på att
allt fler elprylar lämnas in till återvinning.
Svenskarna har bland annat blivit
bättre på att lämna in audioprodukter såsom
dvd:er, radioapparater och tv-boxar samt
små och medelstora hushållsprodukter
som kaffebryggare och hårfönar. Antalet
inlämnade produkter i dessa kategorier
har ökat procentuellt under flera års tid.
Det mesta, drygt 126 ton, samlades in
genom samarbete med kommunerna.
Trots krav på att återförsäljare också ska

ta emot uttjänta produkter är det alltså en
liten andel som kommer in den vägen.
– En nyckel till att göra återvinningen
av elprodukter ännu mer effektiv framåt
är att tillverkarna börjar tänka på återvinningsprocessen redan i produktionsfasen och
väljer material som är enkla att återvinna,
säger El-Kretsens vd Martin Seeger.
Förutom via El-Kretsen ordnar även
Recepio insamling av elavfall för ett mindre
antal producenter. Till den nationella
statistiken tillkommer alltså ytterligare
elavfall, som ännu inte redovisats.

Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun.

Indien stoppar
plastimporten
Ännu är det inte beslutat när förbudet mot import av plastavfall ska
träda ikraft.
Sedan Kina stoppade importen av flera lågvärdiga avfall i fjol har i synnerhet plastavfall
istället skeppats till Indien för behandling. Redan 2016 begränsades den indiska
importen av plastavfall till vissa områden,
men nu stängs alltså även dessa hamnar.
Den indiska miljöministern kommenterade det kommande förbudet som ”ytterligare
ett steg i Indiens kamp mot plastskräp”.
I februari resulterade besöket av
norska stadsministern i en avsiktsförklaring kring det indisk-norska initiativet
mot marin nedskräpning. Det inkluderar
också stöd till hållbar avfallshantering.
Indien har beskrivits som en av
EU:s viktigaste samarbetspartners
i arbetet med miljöfrågor i allmänhet och plastfrågan i synnerhet.

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Tips om kommunikation på webben
Nu blir det enklare att ta del
av goda exempel.
Sedan tidigare har Avfall
Sverige en extern databas för
goda exempel på kommunikation, där exempel finns på
kommunikationsinsatser för
matavfall och farligt avfall.
Nu har vi flyttat in den på
avfallsverige.se för att fler
ska få tillgång till den. Vi har

Nytt fokus för
utvecklingen
Avfall Sveriges utvecklingskommitté har tagit fram fyra nya fokusområden för utvecklingssatsningen.
Fokusområdena är frågor som kommittén anser är särskilt viktigt för den
kommunala avfallshanteringen:
• Fossilfri avfallshantering
• Resurseffektivt kretslopp
• Beteendeförändringar
• Digitalisering
Dessa fyra områden kommer att vara
vägledande för vilka projekt som beviljas
bidrag, men det innebär inte att projekt
som berör andra frågor diskvalificeras.
Resultaten från Avfall Sveriges utvecklingssatsning kommer därmed att framöver
ge mer konkreta exempel på hur kommunerna kan arbeta för att upppnå exempelvis fossilfria bränslen, hitta tekniker för återvinning
av bristämnen/-varor, påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle genom beteendeförändringar och logistikoptimering.
De nya fokusområdena gäller 2019–2021.
Sista ansökningsdag för nästa ansökningsperiod är den 7 maj.

även arbetat om databasen för att få den mer
tillgänglig och lättanvänd. Dessutom är den
lättare att söka i. I databasen finns exempel på affischer, filmer, informationsbrev,
muntlig kommunikation och mycket mer.
Databasen är tillgänglig för inloggade
medlemmar under Kunskapsbanken.
Har du egna goda exempel på kommunikation om matavfall och farligt
avfall som du vill dela med dig av, maila
josefin.berglund@avfallsverige.se

Nominera till nordiskt miljöpris

Nordiska rådet söker värdiga vinnare av
deras miljöpris 2019. 350 000 danska
kronor kommer att delas ut till initiativ som
främjar hållbar konsumtion och produktion genom att göra mer och bättre med
mindre. Alla kan föreslå kandidater till
priset. 15 maj är sista nomineringsdag.
Läs mer på www.norden.org

Vad tycker du egentligen?

Ny rapport

Översta steget
på riktigt
Nya goda exempel visar än en gång
att Avfall Sveriges metod för att
förebygga avfall fungerar. Fyra
kommuner i Skåne har deltagit i
projektet Översta steget.
Avfall Sverige tog 2017 fram en metod för att
förebygga avfall i kommunala verksamheter. Den har testats av ett antal kommuner
och erfarenheter och resultat har sammanställts i tidigare rapporter. Nu har nya
erfarenheter gjorts och dessa, tillsammans
med tidigare erfarenheter samt reflektioner,
finns presenterade i denna rapport. Syftet
är att sprida erfarenheterna och ge tips
och stöd till kommunerna i deras arbete
med att förebygga avfall och därigenom
klättra uppför avfallstrappan samt nå Avfall
Sveriges mål att minska mängden matoch restavfall med 25 procent till 2025.
Läs mer i rapport 2019:08 Resultat av
och erfarenheter från användning av Avfall
Sveriges metod för förebyggande av avfall
– Översta steget och andra projekt, som
kan laddas ner från www.avfallsverige.se

Rapporter sammanfattas i Powerpoint
Vill du få en snabb inblick i vad Avfall Sveriges rapporter innehåller?
Eller kanske berätta om dem för andra? Nu gör vi det enkelt för dig! En
Powerpoint över innehåll och slutstser, inklusive talmanus, finns nu i
fliken längst till höger under respektive rapport sedan du loggat in.

Det går fortfarande att besvara Avfall Sveriges medlemsenkät. Den har skickats till våra
kontaktpersoner hos kommuner och privata
medlemmar. För mer information kontakta
jessica.christiansen@avfallsverige.se

Karta över avfalls
anläggningarna

På Avfall Sveriges hemsida finns numer alla
anläggningar för energiåtervinning, biologisk återvinning av
matvfall samt för deponering registerade
på en karta, markerad
efter ägarkommun. Lätt att
hitta närmaste behandling!

Läser du helst på datorn?

Avfall Sveriges nyhetsbrev går också att få
digitalt. Om du hellre vill ha avfallsnyheterna
i din mailbox maila info@avfallsverige.se
På hemsidan finns också länk till
den tidigala upplagan av Avfall
och Miljö. Alltid tillgängligt!

Nya medlemmar

Integrated Global Services, IGS, Tjeckien
HZI Biogas Operations AB, Jönköping
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