
TEMA

Matsvinn

Metan

Forskning

Lösningar för flerbostadshus

Ekodesign

NY MÖJLIGHET: Vi kan hjälpa er att producera er annons. Ni skickar text, 
bild och logotyp och vi sätter ihop materialet och skickar ett korrektur till er. 
Kostnad 2.000 kr per produktion.

ANNONSBOKNING: Stefan Grevle, 0735-181820, stefan.g@tabloid.se

DATUM

14 februari

4 april

30 maj

19 september

7 november

NR

1

2

3

4

5

Boka hela året i

AVFALLOCHMILjÖ

Helsida x 5

Halvsida x 5

Kvartsida x 5

71.250 kr

51.750 kr

33.000 kr

San Sac - En del av Sulo Group 

WWW.SANSAC.SE

San Sac har ett komplett sortiment av utrustning för avfallshantering
och källsortering. Vi har nu blivit en del av Sulo Group - en av världens 
största tillverkare av behållare för avfallshantering. San Sac kan nu 

erbjuda alla våra kunder kvalitetsprodukter från Sulo.  
Gemensamt för bolagen är att vi båda har över  

50 års erfarenhet  i avfallsbranschen. 
Vi kan avfallshantering!

.AVFALL SVERIGE

Avfall Sverige har flera rådgivare
som samordnar arbetet inom sina 
respektive områden. De besvarar
också frågor av mer generell karak-
tär, men kan inte ge expertråd i en-
skilda ärenden.

– RÅDGIVNINGEN FINNS TILL för våra med-
-

skapskälla i den dagliga verksamheten. 
Det är dock alltid den enskilda med-
lemmen som fattar beslutet om hur de

Just nu får han en del frågor från kom-
muner med avtal med RenoNorden – hur 
ska de agera? 

– Den typen av frågor kan Avfall Sve-
rige tyvärr inte besvara inom ramen 
för medlemsrådgivningen eftersom det 
skulle innebära ställningstaganden i 
de enskilda fallen. När det gäller upp-
handlingsfrågor lämnar Avfall Sverige

Vad gör en rådgivare?

Rådgivarna övre raden: Sven, Johan, Caroline, 
Britta, Jakob, Jon. Nedre raden: Utvecklingschefen 
Per Nilzén, Åsa samt Aylin. Jenny Westin saknas 
på bilden.

Intresset var stort bland 
centerstämmans deltaga-
re, då avfallsfrågorna lyf-
tes under ett seminarium.

”HUR SER ETT HÅLLBART produ-
centansvar ut på 2020-talet?” 
Det var frågan som Avfall 
Sveriges vd Weine Wiqvist
sattes att besvara tillsam-

vice ordförande i Riksdagens

tidigare stadsmiljö borgarråd
Stockholm.

Sopsug, en naturlig del 
av infrastrukturen

www.envac.se

Pratade avfall för politiker
– Producentansvar kräver 

en hel del mer reglering än 

produkternas utformning
har visat sig vara ganska li-

Vilken är den viktigaste
reformen för att nå en bra 

Per Ankersjö.
– Att leva efter avfallshie-

det. Prestigen måste släp-

ligga som ett hinder för hela 

Demirok.

framför allt generell rådgivning via våra 

-
betsgrupp:
Giftfria kretslopp:
Förebyggande:
Kommunikation:
Kommunalt ansvar: 
Insamling:
Avfallsanläggningar:
Biologisk återvinning:
Energiåtervinning: Jakob Sahlén samt 
Återvinningscentraler: Britta Moutakis.
Dessutom har vi en rådgivare för 
samhälls kontakter: Aylin Farid.

– Kontakten med medlemmar är verk-
ligen jätterolig. Jag lär mig massor genom 
att prata med folk ute i verksamheterna
och det är alltid kul att kunna hjälpa till. 
Men eftersom alla rådgivare är mycket på 
resande fot kan det förstås hända att vi
inte alltid kan nås per telefon eller hinner 

svara på mail så snart som vi vill. Men  

Läs mer på medlemssidorna www.AvfallSveri-
ge.se/medlemmar/medlemsraadgivning
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FÖREBYGGANDE

– Minskad nedskräpning är en grön 
tråd i vårt arbete för en renare och mer 
attraktiv stadskärna. Att Göteborgs city 
blir engångsfritt är ett mål som vi alla 
kan samlas kring och bidra till. Det är 
ett initiativ som är enkelt, helt rätt i 

att vi gör det tillsammans, säger Ulrika 
Barkman.

Nästa år kommer en ny EU-lag som 
förbjuder många engångsartiklar i plast, 
dessa står för 70 procent av allt skräp 
i haven. En tredjedel av göteborgarna 
svarar att det som skulle få dem att 

upplysta om möjligheten på plats enligt 
en intervjuundersökning genomförd av 
förvaltningen Kretslopp och vatten.

Tio restauranger erbjuder nu sina kunder att ta med lunchen i egen 
låda. Målet är att skapa en stadskärna fri från engångsförpackningar 
som skräpar ner.

Göteborg vill bli engångsfritt

– VÅR FÖRHOPPNING är såklart att alla 
ska ansluta sig, såväl restauranger som 
arbetsplatser. Många engångsförpack-
ningar färdas bara med maten några 
hundra meter fram och tillbaka till 
lunchrummet, då går det lika bra med 
en medhavd låda, säger Ulrika Barkman 
planeringsledare på park- och naturför-
valtningen i Göteborg och projektledare 
för Engångsfritt Göteborg.

-
ranger och arbetsplatser kan använda 
för att visa att de säger ja till att köpa 

ner gratis på hemsidan. Bakom initia-
tivet står Göteborgs Stad, Göteborg & 
Co, Avenyföreningen och Innerstaden 
Göteborg.

Branschens 
starkaste 

varumärke!

Besök oss på www.bfab.nu och titta på vårt utbud!

Vi har anpassade miljöbehållare för ditt avfall!

Vårt system Viktoria2 för ÅVC håller reda på vem som lämnar avfall och betalning sker utan 
manuell hantering. Systemet skiljer på kommuninvånare, andra kommuners invånare och 
företagare – och debiterar utefter besökare.

Fakturering för registrerade kunder sköter systemet automatiskt. Kunder som inte är 
registrerade kan enkelt betala med VISA eller Mastercard i automat på plats. Detta underlättar 
för personalen på ÅVC som slipper sköta besöksidentifiering och betalning.

Enkelt och smidigt!

WE MAKE IT EASY

Kontakta en av våra säljare för mer information om vår ÅVC-betallösning.
Ring oss 036-31 42 00 eller maila på info@flintab.se

SLIPP MANUELL 
HANTERING, SYSTEMET 
SKÖTER ALLT

VIKTORIA2 – BETALLÖSNING FÖR ÅVC
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Peter Grönholm vid återvinningscentra-
len i Umeå.

Pilarna som ska leda tankarna till energi-
återvinningen visade sig dock vara svår att

Drygt hälften av personalen som inter-
vjuats tror att det nya systemet kommer 
att underlätta i deras arbete på några års 
sikt, när det är inarbetat.

Under våren har skyltarna också 
testats i miljörum. Nästan sju av tio 
intervjuade uppger att skyltarna gör det 
lättare för dem att sortera sitt avfall.

Norden står enat
Nu har även Island beslutat att ta till sig 
det nya skyltsystemet. 

– Det är verkligen glädjande att vi nu 
fått med alla fem länderna på tåget, och 
att producenter och Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen dessutom är positi-
va till ett gemensamt system. Nu hoppas 
vi att kommunerna ska leda väg och välja 

om. Vi är övertygade om att det kommer 
att göra det lättare att sortera rätt och 
därmed bidra till ökad återvinning, säger 

-
chef på Avfall Sverige och projektledare 
för den samnordiska satsningen.

-
gängliga för kommuner, avfallsverksam-
heter och företag att ladda ner gratis. 

Tre återvinningscentraler och en handfull miljörum har fått testa 
förslag till nya skyltar. Till sommaren, när de sista justeringarna 
gjorts, lanseras systemet på bred front i hela Norden. 

Positivt mottagande av nya skyltar

TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE

UMEÅ, GÖTEBORG OCH Stockholm blev 
först ut att på prov skylta om några av 
sina återvinningscentraler. Intervjuer 
med personal och besökare visar att de 

till färgvalen.
– De personer jag har pratat med tyck-

er att det var ett tydligare budskap än de 
gamla skyltarna som vi använder, säger 

KOMMUNIKATION

Klockarebäckens återvinningscentral
i Umeå är en av de tre som testat
det nya skyltsystemet.

Välkommen till Presona-familjen! 
 
Vi arbetar tillsammans med dig från dag ett, från första 
behovsanalys och layout, till installation och löpande underhåll. 
I vårt åtagande ingår att säkerställa att tid balpress gör exakt 
vad du behöver, precis när du behöver det.  
Vi ger dig kunskap, verktyg och stöd för att säkerställa att din 
balpress gör sitt jobb, dag efter dag, år efter år!

Våra servicetekniker finns till hands för att säkerställa både den 
dagliga driften såväl som det förebyggande arbetet!

Vi tar service på allvar!

www.presona.com

⊲  
⊲  
⊲  

TAMTRON
054-402 08 40
viktigt@tamtron.se

TAMTRON.SE

VI FINNS HÄR
- HÖR AV DIG!

ÄR DU REDO ATT
TESTA EN NY LÖSNING?

VÅGSYSTEM FÖR 
SKOG - INDUSTRI - ENTREPRENAD

BARA HOS OSS!
SPARA PENGAR FRÅN FÖRSTA DAGEN 

TAMTRON HAR SYSTEMET.
MHS - Högsta klassens noggrannhet
LSV - Mobil åtkomst och registrering
Fordonsvägning utan dyra stopp i flödet.

Ny typgodkänd teknik ökar vinsten i din verksamhet 
Sparar tid, slitage och miljö. Öka dina intäkter!

ÄR DU REDO ATTAA

LÄS MER i rapport 2020:17 Metod för utvärdering av utrustning för 
förbehandling av matavfall, som kan laddas ner från avfallsverige.se

BIOLOGISK ÅTERVINNING

Hjälp att välja förbehandling 
Genom Avfall Sveriges utvecklingssatsning 
har en metod för utvärdering av utrustning för 
förbehandling av matavfall tagits fram. Den 
kan bidra till att maximera mängden biogas,
samtidigt som biogödseln blir ren.

TEXT CARL-MAGNUS PETTERSSON, UPPSALA TEKNIKSUPPORT

NÄR KÄLLSORTERAT MATAVFALL från hushåll och förpackade 
livsmedel rötas till biogas måste avfallet bearbetas så att en 
slurry anpassad för rötning erhålls. Plast och föremål som kan 
medföra tekniska problem i biogasanläggningen måste avskil-
jas i förbehandlingen. Samtidigt som hög renhet eftersträvas 
är målet att så stor del som möjligt av det rötbara innehållet 
i avfallet går till rötning och blir till biogas. Detta innebär en 
balansgång. 

Syftet med detta projekt är att skapa ett verktyg som kan 
användas för att ställa funktionskrav vid upphandling av nya 

-
rat sätt för provtagning och analys kan metoden också använ-
das vid utveckling av ny teknik för förbehandling av matavfall.

kapacitet, energibehov, utbyte av organiskt material, rejekt-
mängd, innehåll av föroreningar i slurryn samt torrsubstans-
halt hos slurry och rejekt. Förutom dokumentation av driftdata 
och behandlade mängder beskriver metoden även hur prov-
tagning på rejekt och slurry ska gå till och hur analyser ska 
utföras. 

Genom plockanalys bestäms innehållet av rötbart material 
och föroreningar i rejektet. För bestämning av synliga förore-

Förutom att ge svar på en testad anläggnings kapacitet och 
andra egenskaper, erhålls även mängden föroreningar i det 
avfall som behandlats. Förutom själva metodbeskrivningen 

av data från tester som utförts enligt metoden. 

Priser för medlemmar


