
Avfall Sveriges verksamhetsplan anger riktning för verksam-
hetens arbete och visar på våra mål och vad som är priori-
terade fokusområden för det kommande året. Verksamhets-
planen synliggör till exempel syfte, mål och målgrupper och 
är ett internt styrdokument som följs upp löpande. Verksam-
hetsplanen beslutas av styrelsen. Detta är en kortversion av 
verksamhetsplanen 2022, vars syfte är att alla medlemmar 
ska känna sig fullt uppdaterade om Avfall Sveriges gemen-
samma arbete. Medlemmar informeras också löpande under 
hela året om arbetet i nyhetsbrev, tidning och web.

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom 
avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som 
ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla 
kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, 
hållbart och långsiktigt. Vår vision är ”Det finns inget avfall”. 
Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer åter-
används och att det avfall som uppstår återvinns och tas om 
hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassa-
dör, katalysator och garant för denna omställning. Avfall Sve-
riges långsiktiga mål är att tillväxt inte resulterar i mer avfall 
och att Sverige klättrar mätbart högre upp i avfallshierarkin.

Avfall Sverige har också drygt 140 privata företag som as-
socierade medlemmar och värdesätter den utveckling av 
avfallssektorn som den offentlig-privata samverkan leder till.

Avfall Sveriges ändamål är att tillvarata medlemmarnas 
intressen inom avfallshantering - förebyggande, återanvänd-
ning, materialåtervinning, energiåtervinning och bortskaf-
fande av avfall samt frågor om insamling, administration, 
ekonomi, juridik, kommunikation, planering, sortering, 
transport, utbildning och utveckling. 

Avfall Sverige är en stark medlemsorganisation som möter 
framtidens utmaningar med medvetna och strategiska val. 
Planering av Avfall Sveriges verksamhet 2022 tar avstamp i 
medlemsundersökningar, förväntade framtida prioriterade 
aktiviteter i föreningens invärld samt i vår omvärld. 

Covid-19 pandemin inverkade stort på Avfall Sveriges verk-
samhet också under 2021, både internt och externt. Erfaren-
heter av den digitala omställningen kommer att användas 
även fortsättningsvis, t ex i form av digitala kurser och 
webinarier.
 

AVFALL SVERIGES STÅNDPUNKTER 
Under 2018 uppdaterades Avfall Sveriges ståndpunkter. 
Dessa vägleder ställningstaganden och åtgärder för att ut-
veckla förebyggande, återanvändning och avfallshanteringen 
samt kommunernas roller inom dessa. Utgångspunkten är 
Avfall Sveriges uppdrag och vision med tillhörande mål och 
målbild för kommunernas roll. 

Ståndpunkterna används till exempel när Avfall Sveriges re-
missvar, debattartiklar och annan opinionsbildning utarbe-
tas. De kan också användas av medlemmarna i Avfall Sverige 
när olika planer och ställningstagande görs om hanteringen 
på lokal och regional nivå. Också ståndpunkter om plast har 
utarbetats, liksom för energiåtervinning och textilier.

Avfall Sverige satte under 2018 upp ett ambitionsmål, fritt 
för Avfall Sveriges medlemmar att ansluta sig till: mängden 
mat- och restavfall per person ska minska med 25 procent till 
år 2025 jämfört med 2015. Avfall Sverige stöttar kommun-
medlemmar som önskar ansluta sig till denna utmaning 
genom bland annat en verksamhetsgrupp som identifierar 
vad kommunerna behöver för att kunna genomföra och följa 
upp målet. Stöd och aktiviteter genomförs av Avfall Sverige 
för att uppmuntra fler medlemmar att ansluta sig och bistå 
de som har anslutit sig att nå målet.

AVFALL SVERIGES VERKSAMHET
Medlemsservice och rådgivning är grundbulten för med-
lemsorganisationen Avfall Sverige. Erfarenhetsutbyte 
utvecklas inom arbetsgrupperna och fler ska erbjudas möjlig-
het att följa vad som händer där genom att prenumerera på 
följarnyhetsbrev.

Avfall Sveriges unika utbildningar kännetecknas av trovär-
dighet, hög kvalitet och prisvärdhet. Utbildningsaktivite-
terna höjer kompetensen hos medlemmarna. Medlemmarnas 
utbildningsbehov fångas upp genom arbetsgrupperna, kurs-
utvärderingar, medlemsundersökningar och omvärldsbevak-
ning. Under 2021 kommer 40-talet utbildningsaktiviteter att 
genomföras. Årsmötet 2022 planeras att hållas i Norrköping 
den 31 maj–1 juni.

Utbildningsverksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 
9001:2008. Kvalitetsarbetet utgör en viktig del av utbild-
ningsverksamheten och har tydligt uppställda mål.
Dessutom är hela Avfall Sveriges verksamhet kvalitetscerti-
fierad enligt ISO 9001:2015 sedan 2018.

Avfall Sveriges viktigaste 
prioriteringar 2022



2

PRIORITERADE POLICYFRÅGOR 
Avfall Sveriges påverkansarbete syftar till att ta tillvara 
medlemmarnas intressen på bästa sätt. Detta är några av 
de prioriterade frågor Avfall Sverige kommer att arbeta med 
under 2022.

EU-frågor:
EU:s gröna giv har målet att göra EU till ett klimatneutralt, 
rättvist och välmående samhälle med en modern, resursef-
fektiv och konkurrenskraftig ekonomi. I denna ingår bland 
annat EU:s Circular Economy Action Plan 2.0 med gemen-
samma krav avseende källsortering och märkning för avfalls-
insamling. Också EU:s klimatlag, klimatpaketet Fit for 55 
och EU:s taxonomi för hållbara investeringar ingår. Samtliga 
dessa frågor är prioriterade i syfte att nå jämlika villkor för 
svensk avfallshantering.

Utvärdering och revidering av EU:s industriutsläppsdirektiv 
(IED) pågår, liksom revidering av EU:s avfallsdirektiv där ett 
formellt förslag väntas från kommissionen i slutet av 2023. 
Frågan väntas innebära behov av aktiva insatser från Avfall 
Sverige under 2022.

Avfallsfrågor i Sverige
2022 är det val till riksdag och kommunfullmäktige, något 
som kommer att avspegla sig i frågor Avfall Sverige kommer 
att arbeta med. 

Arbetet kring brottslighet i avfallssektorn kommer sannolikt 
vara en fråga under lång tid. Likaså regeringens strategi för 
en cirkulär ekonomi, där exempelvis frågorna om kvotplikt 
och produktpass är prioriterade. 

I  februari lämnade Avfall Sverige sitt remissvar till ”En 
förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner 
och producenter”. I promemorian föreslås att producenterna 
ska ansvara ekonomiskt för insamling och behandling av 
förpackningsavfall och kommunerna ska ha det operativa an-
svaret för insamlingen av detsamma. Som regel ska insam-
lingen ske fastighetsnära. Ett beslut från regering förväntas 
under första halvåret 2022, varför arbetet med förordningen 
kommer att pågå under större delen av 2022. Också frågan 
om kravet på kommunerna att tillhandahålla ett insamlings-
system för matavfall är på dagordningen. 

Skatt på avfall till energiåtervinning är en fråga Avfall Sve-
rige fortsatt kommer att följa under 2022. Producentsvar för 
textil, direktivet för engångsplast och frågan om marknad 
och stöd för biogas är andra frågor högt på agendan. 

Syftet med Avfall Sveriges utvecklingssatsning är att genom 
samordnade insatser främja medlemmarnas verksamhetsut-
veckling för en miljösäker och långsiktigt hållbar avfallshan-
tering. 

Med utgångspunkt i att stödja Avfall Sveriges ändamål, vi-
sion och långsiktiga mål, är de övergripande målen:

• att nå konkreta resultat som kan främja medlemmarnas 
hållbara utveckling

• att ta fram underlag för kompetensutveckling och kom-
munikation

• att ta fram underlag för att utveckla synen på avfalls-
hanteringen och dess roll i samhället

Avfall Sverige planerar att ta fram en långsiktig strategisk 
plan (2023–2027) för att tydliggöra de kommande årens 
verksamhetsfokus. Två av dessa strategiska inriktningar är 
ökat fokus på kommunernas roll i den framtida avfallshante-
ringen och den cirkulära ekonomin. 

Ett förslag på revidering av Avfall Sveriges stadgar kommer 
att presenteras vid årsmötet 2022.

Under 2020 lanserades ett gemensamt skyltsystem för all in-
samling av hushållens avfall i Sverige. Parallellt med arbetet 
med att etablera detta i Sverige, och sprida detta till kommu-
ner, producenter liksom till nationella samhällsintressenter, 
pågår arbetet i EUpicto, den nordiska föreningen för ägande 
och utveckling av systemet. Utöver arbetet med att imple-
mentera skyltsystemet på nordisk nivå, arbetar Avfall Sverige 
med EU-kommissionen, för att synliggöra systemet inom 
EU som en del i EU:s i Circular Economy Action Plan 2.0 om 
harmonisering av insamlingssystem för avfall. 

Avfall Sverige arbetar med bilden av energiåtervinning i dag 
och i framtiden. Syftet är att öka förståelsen för systemper-
spektivet – alla behandlingssteg behövs både ur ett nationellt 
och internationellt perspektiv. 

Avfall Sverige fortsätter också att kommunicera vikten av att 
förebygga avfall genom olika kommunikationsinsatser. 

Avfall Web kommer fortsatt att utvecklas med syfte att öka 
inmatningsfrekvens och antal användare, öka användbar-
heten samt förbättra kvaliteten. Den strategi och handlings-
plan för aktiviteter och utveckling av Avfall Web som togs 
fram 2018–2021 har genomförts, inklusive aktiviteter för att 
förbättra Avfall Webs gränssnitt och skapa en interaktiv an-
vändarmodul med ett förenklat flöde. Under 2022 fortsätter 
arbetet med att utveckla nya funktioner i det nya
gränssnittet samt utbilda användarna.
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