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I SOMRAS PRESENTERADE regeringen den 
efterlängtade strategin för cirkulär eko-
nomi. Den må sakna konkreta styrmedel 

-
vas, men det är ett viktigt dokument för 
att slå fast riktningen. 

MÄRKLIGT KAN DOCK TYCKAS att det skulle 
ta sådan tid. Sverige som brukar måna om 

Sverige fastlade sin redan 2005 genom 

vision är inget annat är en strategi för en 

DEN NATIONELLA STRATEGIN släpptes näs-
tan samtidigt med det nya skyltsystem som 
Avfall Sverige arbetat fram tillsammans 

terminologi gör det möjligt för producenter 

samma sätt mot alla medborgare. Det må 
vara en slump att dessa båda lanseringar 
sammanföll i tid, men det var en lyckosam 

att på ett enkelt sätt vägleda i källsortering-
-

MEN DET KRÄVS -
makten kan stärkas genom bättre informa-
tion om produkternas inverkan på miljön. 
Det osynliga avfallet, det som tillkommer 
under produktionen, måste synliggöras. 

LEDARE

Nu skapar vi verktyg och verkstad 
för en cirkulär ekonomi
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Avfall Sverige belyser genom sin kampanj 
#osynligtavfall detta problem. Men det är 

på produktpass, så att det blir tydligt för 
alla att klimatkostnaden för ett kilo nötkött 

-
fon genererar 86 kilo avfall. Genom att 

VIKTIGAST ÄR DOCK att ställa krav på pro-

med en längre livslängd, som är enklare 

än idag avkrävas ansvar för det de sätter 
på marknaden.

DÅ KAN AVFALL SVERIGES VISION  
även bli regeringens:  

 
avfall.
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BESLUTET OM EN senareläggning kommer en månad efter det 

kallat tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningarna.
Regeringen lovade att de efter sommaren skulle lämna be-

sked om när kraven istället ska träda i kraft, men i skrivande 
stund saknas fortfarande svar på denna fråga. 

-

insamling av förpackningsavfall. Istället för full ersättning 
från producenterna för denna insamling, såsom den nya för-

intäktsbortfallet till 18–20 miljoner kronor för 2021.

riskerar att drabbas av problem.
Ett senarelagt ikraftträdande innebär att producenterna 

kan fortsätta samla in från återvinningsstationer som idag i 
väntan på annan reglering samt att kommuner kan fortsätta 
samla in med stöd av 28 § 2006 års förpackningsförordning. 

Vad gäller matavfall diskuterar Miljödepartementet enligt 
uppgift till Avfall Sverige bland annat stegvisa krav vad gäller 
separat insamling. 

EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING OCH 

två grundläggande tankar i regeringens strategi för cirkulär 
ekonomi. Regeringen betonar vikten av samverkan mellan 

-

Strategin innebär bland annat att Sverige ska styras mot att 
produkter utformas för en lång livslängd, att ökad använd-
ning av giftfria återvunna material i nya produkter ska främ-
jas samt att styrmedel utformas som bidrar till ökat utbud 

vänta från regeringen.

det kan öka statusen på avfallsfrågorna. Men det kommer 
-

”Inrätta en cirkulär myndighet”

inrättandet av ett tvärpolitiskt klimatkollegium är ett steg i 
rätt riktning. Det är dock långt ifrån tillräckligt. Historiska 

-

ikapp omvärlden uppmanar vi regeringen att inrätta en ny 

Nya insamlingskraven  
senareläggs

Här är Sveriges strategi  
för cirkulär ekonomi

Vid årsskiftet var det tänkt att krav om bostads-

nära insamling av förpackningar och tidningar 

samt matavfall skulle börja gälla. I juni, medde-

lade regeringen att denna tidpunkt skjuts fram.

I juli presenterade regeringen sin plan för en 

långsiktig och hållbar omställning av samhället. 
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DET ÄR ETT omfattande system för 

förlängningen också övrigt avfall, som 

gen berör uppskattningsvis en miljon 
-

Målet är att förbättra kunskapen om 
vilka mängder som uppkommer, vart 

-

beslutat om regelförändringar. En 

gälla den 1 augusti. Den preciserar 

anteckningar kring resultatet av be-

in antecknade uppgifter om det farliga 

Naturvårdsverket.
Anna Andersson, miljöstrateg på 

Sysav, är i grunden positiv till att 
Sverige får bättre koll på mängden 

-

praktiken, så vi som jobbar med detta 

inte fått tillgång till något testsystem. 

till den 1 november. 
Enligt Naturvårdsverket ska inga 

retroaktivt för perioden 1 augusti till  
31 oktober. 

SKATTEN SKA MINSKA nedskräpningen, 
förebygga avfall samt minska utsläpp i 

särskilde utredaren Anders Bengtsson.
Skatten ska justera det ”marknads-

misslyckande”, som resulterat i att 

alls återspeglar den miljöpåverkan som 
de orsakar. En generell skatt på alla 
engångsartiklar är dock inte möjligt att 
införa eftersom vissa av dem är nöd-

saknas bra alternativ. 
Att utredaren inriktar sig just på mug-

på att det konsumeras stora mängder 
-

ningen väntas öka. Vidare är det små 

en stor del av nedskräpningen.

avdrag för biobaserad eller återvunnen 
plast föreslås däremot inte, eftersom det 

skulle omfatta.
Utredningen beräknar att skatten i ett 

inledande skede ska leda till en minskad 

intäkter om 3,8 miljarder kronor per år.
– Avfall Sverige välkomnar skatten på 

engångsprodukter. Men det gäller att 
-

sätts av engångslösningar i andra mate-
rial. Vi vill se mer innovativa pantsystem 

Om regeringen verkligen vill åstadkom-
ma en beteendeförändring bör skatte-
intäkterna användas för att utveckla 
sådana lösningar. Göteborgs engångsfria 

man kan jobba, säger Avfall Sveriges vd 

Skatt på engångsprodukter förslås

Systemet för  
spårbarhet  
skjuts upp

Muggar och livsmedelsbehållare som helt eller delvis består 

av plast bör beskattas med 5 kronor respektive 7 kronor, 

föreslår en statlig utredning. 

Starten för det digitala 

systemet för att spåra avfall 

blir först den 1 november. Det 

ger verksamheterna några 

månaders respit, men det 

räcker inte menar kritiker.

Så mycket har mängden avfall som förs in till Sverige för energiåtervinning minskat som en följd 
av Covid-19, enligt uppskattningar från Profu. Det motsvarar 19 procent av den totala mängden 
energiåtervunnet avfall i Sverige under 2019.

1,2 MILJONER TON
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AVFALL SVERIGES STATISTIK 
avfall i Sverige visar att mängden rest-

restavfallet från 216 till 209 kg per person. 
Insamlingen av förpackningsavfall från 

fyrfacksinsamling.
– Att den insamlade mängden rest avfall 

samtidigt som andelen 
kommuner med fastig-

om att ju enklare det 
är att sortera, ju mer 

Westin, rådgivare 
Avfall Sverige. 

161 kg per person gick till materia-
låtervinning, inklusive återvinning av 
konstruktionsmaterial. 67 kg per person 

-

2019, mot svarade 235 kg per person. 

vilket är bland de lägsta i världen. 

Förra året behandlades 467 kg/person eller  

totalt drygt 4,8 miljoner ton avfall från hushållen  

i Sverige, vilket är oförändrat jämfört med 2018. 

AVFALLSTRENDEN 2019

Mer sortering och  
minskat restavfall

AVFALLSTRENDEN 2019
 milj. ton

 
 2015  2016  2017  2018 2019

Total mängd behandlat hushållsavfall Ton kg/pers andel %
Materialåtervinning.................................................................................. 1 521 760............................147...........................32

Återvinning av konstruktionsmaterial..................................... 146 790...............................14.............................. 3

Biologisk återvinning.................................................................................685 980.............................. 66............................14

Energiåtervinning......................................................................................2 426 610........................... 235...........................50

Deponering.................................................................................................................37 370..................................4............................... 1

Totalt behandlad mängd......................................................................4 818 510........................... 467........................100

 

    Källa: Avfall Sverige

0

1

2

3

4

5

REDAN DEN 1 JANUARI 2021 ska den nya avgiften börja tas ut, som en del i 
medlemsavgiften. Hur mängden icke återvunna plastförpackningar ska beräknas 
återstår att se, likaså vem som är skyldig att betala avgiften. Starka reaktioner från 
europeiska plastproducenter tyder på att de räknar med att stora avfallsmängder 
kan komma att beröras. Mängden plastförpackningar i restavfallet i Sverige 
beräknas till 160 000 ton.

ÄNDRINGARNA I avfallsförordningen inne-
bär bland annat krav på separat insam-

ökade rapporteringskrav om mängderna 
kommunalt avfall i kommunen, skärpta 

farligt avfall.
Vid sidan om en ny avfallsförordning 

gjorts i miljöbalken. Det påverkar bland 
annat kommunens avfallsansvar.

men Avfall Sveriges medlemmar kan en-
kelt få en överblick genom de dokument 

Plastförpackningar som inte 
återvinns får straffavgift

Nya avfallsregler

Som en del i EU-kommissionens ekonomiska överenskommelse 

i somras ska alla medlemmar betala drygt 8 000 kronor per 

ton på plast förpackningar som inte materialåtervinns. 

Efter sommaren började flera 

nya avfallsregler att gälla. 
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ETT ENHETLIGT SÄTT att vägleda i sor-
teringen gör det lättare att göra rätt. 

-
serat ett svenskt system, som erbjuds till 

men också till producenter.
– Vår strävan med det nya systemet är 

-

Systemet är tänkt att användas vid 
-

ningsstationer, återvinningscentraler, på 
sopkärl, i soprum, vid insamling på stan 

skyltsystem är att kunden kan känna 
igen sig överallt. Oavsett om kunden 
besöker sitt soprum, en återvinnings-
station eller återvinningscentral. Det 

vid Vakin.
Avfall Sveriges medlemmar, men också 

experter på kommunikation, på avfalls-

samma system, med vissa nationella jus-

intresse att anamma de nya symbolerna 

-
-

att distribuera det till sina medlemmar. 

-

symboler också ryms inom systemet. 

Den 1 juli började en ny era inom avfallshanteringen.  

Då lanserades de nya avfallssymbolerna, som ska bli ett 

färgglatt och effektivt verktyg för att öka återvinningen.

Sveriges skyltrevolution har startat

Vakin var först ut med att skylta om på sina återvinningscentraler. De framhåller egen resurs för 
design som en framgångsfaktor.

DET SAMMANTAGNA livsmedelsavfallet 
ska minska med minst 20 viktprocent 
per capita från 2020 till 2025. Dess-
utom ska andelen av livsmedelspro-

-
ment öka till 2025.

EU-direktivet: andelen kommunalt 

bereds för återanvändning ska öka 
-

de ambitionsnivå fram till år 2035, då 
minst 65 viktprocent av det kommuna-
la avfallet ska förberedas för återan-
vändning eller materialåtervinnas. 

Slutligen ska andelen återanvänd-
bara förpackningar som släpps ut på 
marknaden öka successivt från år 2022 
med minst 30 procent till år 2030.

-
packningar kan ges ett längre liv är det 
förstås positivt, säger Avfall Sveriges 

över att målet för återvinning enbart 
berör kommunalt avfall. De stora 
avfallsmängderna uppkommer inom 

Nya etappmål  
beslutade
Regeringen har beslutat 

om två nya etappmål för att 

minska matsvinnet. Vidare 

har mål för återvinning och 

återanvändning införts  

i avfallsdirektivet.

Det årliga flödet av plast ut i världens hav Det årliga flödet av plast ut i världens hav 
beräknas tredubblas till år 2040, visar rap-beräknas tredubblas till år 2040, visar rap-
porten Breaking the plastic wave, författad av porten Breaking the plastic wave, författad av 
brittiska forskare i samarbete med Ellen  brittiska forskare i samarbete med Ellen  
MacArthur Foundation. Men man pekar också MacArthur Foundation. Men man pekar också 
på att om rätt beslut fattas i dag kan plastflö-på att om rätt beslut fattas i dag kan plastflö-
det istället minska med upp till 80 procent. det istället minska med upp till 80 procent. 

50 KILO PLAST-
SKRÄP PER METER
KUST ÅR 2040

NYHETER
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I SOMRAS ENADES den danska regeringen 
-

tinget om ett avtal som kommer att om-

ökad cirkulär ekonomi. 
En omtvistad del i överenskommelsen 

rör det kommunala avfallsansvaret. An-

kommunerna, men inom fem år ska kom-
munala avfallsanläggningar bolagiseras, 
vilket av många tolkas som en kommande 
privatisering. Allt insamlat avfall ska 

Venstre, ett av partierna bakom upp-
görelsen, är nöjd:

– Genom avtalet minskar vi koldioxid-

för avfall. Nu kommer vi att återvinna 

kommer det att vara möjligt att bygga 

en privat marknad för återvinning, säger 

är inte lika positiv:
– Vi är djupt bekymrade, säger Mads 

-
-

nerna, men berövar oss alla verktyg för 
att arbeta med att återvinna avfallet eller 
driva anläggningar.

varit målet, snarare än medlet.

Mer återvunnet material

Ökad återvinning ska åstadkommas 

tio olika fraktioner ska bli standard, men 
somliga ska kunna läggas i samma kärl 

Ett tak på mängden energiåtervunnet 

import av avfall för energiåtervinning att 
stoppas. Vid årsskiftet ska den danska 

anläggningar som ska läggas ner.
Ett skäl till det stora omtaget kan 

den europeiska ligan vad gäller mängden 

invånare under 2018, att jämföras med 

– Vi ligger otroligt bra till i Europa när 
-

något att vara stolta över, säger Mads 

NÖJDA KUNDER, UPPSKATTADE 

-
vägt index på 92,3 poäng av 100 möjliga. 

-

"Bäst i Sverige 2020" så det var riktigt roligt att vi lyckades vinna just 

fått fyrfacksinsamling.

-

Kristianstad har utsetts till årets avfalls kom-

mun i samband med Avfall Sveriges årsmöte.

Inom fem år ska kommunala avfallsanläggningar för sortering och 

behandling privatiseras, och många av dem läggas ner. Samtidigt 

ska källsorteringen effektiviseras och materialåter vin ningen öka. 

Det framgår av den omställning av avfalls sektorn som nu beslutats.

Kristianstad bäst på avfallshantering

Ny dansk avfallsordning – hot eller möjlighet?

Glada vinnare. Från vänster: Anders Olsén, Mathias Nilsson,  
Simon Persson, Christofer Arvidsson, Daniel Grahn.
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RAPPORTERINGSSKYLDIGHETEN GÄLLER INOM EU/EES för 
 

av mer än 0,1 viktprocent. Syftet med den så kallade  
Scip-databasen är att göra information om dessa ämnen 

i avfallsledet. 
 

 
lag stiftning.

Ändringen ses som ett led i målet att fördubbla den cir-

förekomsten av ämnen som medför problem för människors 

DET VAR EN GASPATRON

i kompositmaterial som exploderade i samband med 
insamlingen. Senare tester av insamlingsentreprenören 

när avfallet komprimeras.

-
tronen, ibland krävs ett särskilt verktyg. Därefter kan de 

Huruvida engångsölkaggar omfattas av producent-

tidningsinsamlingen tittar i skrivande stund närmare på 
frågan. 

Databas ska främja  
giftfria kretslopp

Ölkagge blev projektilFrån den 5 januari 2021 måste leverantörer av 

varor anmäla varor som innehåller särskilt farliga 

ämnen i en ny databas. En renhållningsarbetare i Göteborg har skadats 

av en ölkagge som lämnats i restavfallet.

LÄS MER i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7

Vilket avfall har du?
Matavfall 

https://www.ecsab.com/
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UTREDNINGEN SKA FÖRESLÅ utform-
ning av ett nationellt pantsystem för 
småelektronik, men kan också pre-
sentera alternativa lösningar. Vidare 

kartläggas.

som tidigare bland annat arbetat på 

Avfall Sveriges rådgivare Britta 
Moutakis deltar som expert. 

TOTALT ANVÄNDES 19,1 miljoner ton 

alltså 1,2 miljoner ton. Mest används 

-
 

under perioden minskat med 1,9 

3,1 miljoner ton.
I relation till BNP, det vill säga 

användningen per producerad krona, 
ses dock totalt sett en minskning. 

Pant på små- 
elektronik utreds

Kemikalieanvänd-
ningen ökar

Många gamla mobiler och läs-

plattor samlas på hög utan att 

komma till användning. Nu vill 

regeringen undersöka om ett 

pantsystem kan öka insamling 

och återvinning.

Svenska verksamheter använde 

7 procent mer hälso- och 

miljöfarliga kemikalier under 

2018 jämfört med 2008. 

TVISTEN INLEDDES 2018, 

prenörer som kommunen anlitar eller gett koncession för avfallstransporter. 

till att förmedla är olaglig eller på annat sätt otillåten. I den mån det ändå kan 
-

-
munalt avfall går krävs ett utlåtande från MÖD. I skrivande stund är det oklart 
om de ger prövningstillstånd. 

PROJEKTET CONSTRUCTIVATE SOM -
-

serat på två materialströmmar: betong, 
som står för en stor del av det samlade 

i mycket låg grad. Att plast i så liten 
utsträckning återförs till kretsloppet 

Industriteknik, som lett projektet, bland 
annat på att återvinningsmålet på 70 
procent är viktbaserat, vilket gör den 
lättviktiga plasten mindre intressant än 
tyngre material som betong, stål eller 
tegel.

medför stora koldioxidutsläpp. En ny 

återvinningsmetod där betongen värms 
upp för att separera materialets cement- 

-

om Max Björkman påpekar att det är en 
bit kvar innan metoden kan användas i 
stor skala.

– En utmaning i detta är den bety-

värma upp den använda betongen, säger 

Tiptapp-domen överklagas
Tiptapps verksamhet är inte olaglig, meddelade mark- och 

miljödomstolen i maj, och upphävde därmed tillsynsmyndighetens 

förbud. Stockholms stad väljer nu att överklaga till Mark- och 

miljööverdomstolen, MÖD.

LÄS MER i rapporten Constructivate – Hur kan 
vi uppnå en ökad materialåtervinning av bygg- 
och rivningsavfall i Sverige? som kan laddas 
ner från closingtheloop.se

Potentialen för ökad återvinning inom byggsektorn är god, 

men förutsättningarna behöver bli bättre, menar forskare 

vid Chalmers Industriteknik.

Mer byggavfall kan återvinnas

http://closingtheloop.se/
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TOTALT 2 000 TON så kallad svart massa 
-

en åker, annat på anläggningar men ock-

Örebro. 

farligt avfall.
Avfallet kom ursprungligen från Ure-

-

Ur domen från Örebro tingsrätt: ”Det 

ofattbart stora mängder av miljöfarligt 
-

farligt sätt, dels genom att det förvarats 

stora mängder grävts ner på olika platser 

organiserad form för ekonomisk vinnings 
-

människor utsatts för direkt fara då de 

skador av stor omfattning både på kort 

I skrivande stund är det inte känt om de 
beviljats prövningsrätt. 

Fyra män har dömts till mellan ett och fyra års fängelse 

för grovt miljöbrott, sedan de grävt ner stora mängder 

batteriavfall. 

Dumpning gav fängelse

www.geesinknorba.com
WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS GeesinkNorba AB Torsåsgatan 3 Box 813 391 28 Kalmar

Tel: 0480-427400  Varuvägen 17-25 125 21 Älvsjö

LI-ON POWER PRO 

ÅTERANVÄNT MED CIRKULÄR MILJÖ OCH EKONOMI!

27 ton N4 LWS 22m³,  
100% batteridrift

27 ton 21m³,  
100% Hydrogendrift

12 ton 7m³,  
100% batteridrift

19 ton 16m³,  
100% batteridrift

GÖR SOM LUNDS  
RENHÅLLNINGSVERK
Konvertera om ert gamla chassis 
till 100% eldrift. EU5 chassis från 
2010 fick ett helt nytt liv i bilen Elis. 
100% eldriven sopbil med Norbas 
Li-On Power Pro system.

Batterikapacitet: 200kWh

Laglig last: 9 780 Kg

Körsträcka: 210 km.

Li-On Power Pro: 40% förbättrad  
 effektivitet

www.geesinknorba.com/electric-driving/

http://www.geesinknorba.com/
http://www.geesinknorba.com/electric-driving/
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Ny vd på Avfall Norge     
I augusti tillträdde I augusti tillträdde Cecilie LindCecilie Lind som vd för Avfall Norge,  som vd för Avfall Norge, 
den norska branschorganisationen för avfall- och åter-den norska branschorganisationen för avfall- och åter-
vinningsbranschen. Hon har under flera år arbetat inom vinningsbranschen. Hon har under flera år arbetat inom 
Ragn-Sells, bland annat med hållbarhetsfrågor, men har Ragn-Sells, bland annat med hållbarhetsfrågor, men har 
också erfarenhet från kommunal verksamhet.också erfarenhet från kommunal verksamhet.
Efter en omorganisation 2015 likställdes privata och Efter en omorganisation 2015 likställdes privata och 
kommunala medlemmar i organisationen.kommunala medlemmar i organisationen.
Tidigare vd, Nancy Strand, blir kvar som senior rådgivare.g , y ,,,g , y ,,,

Pressretur får ny vd
Rolf Johannesson är ny vd för återvin-
ningsbolaget för returpapper, Pressre-
tur, en av ägarna bakom Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen, FTI. Rolf 
kommer senast från SCA.

Tidigare vd, Andreas Boo, lämnar 
Pressretur efter sju år för en tjänst 
som ansvarig av försäljning av magsin-
papper på Holmen Paper.

Delegation växer 
Regeringen har utsett ordföranden för Återvinningsindustri-
erna, Annika Helker Lundström, till vice ordförande i dele-
gationen för cirkulär ekonomi. Fyra nya ledamöter har också 
utsetts: Sofie Eliasson Morsink, vd Coca-Cola European 

Partners, Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning, 
Henrik Sundström, hållbarhetschef Electrolux och Anders 
Kärrberg företagsstrategi- och hållbarhetschef Volvo Cars.
Sedan tidigare består delegationen av ordföranden Åsa 

Domeij och sex ledamöter, bland dem Weine Wiqvist 
som representerar Avfall Sverige.

www.svenco.se  08-59440560
Papperssäckar AB
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Standardtrycket - Det Naturliga Valet

http://www.svenco.se/
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Utökning för Vakin  
Nordmalings kommun blir delägare i 
Vakin genom det kommunala bolaget 
Nordva. Därmed utökas det kommun-
övergripande samarbetet vad gäller drift 
underhåll och investeringar i delägarnas 
VA-anläggningar och ansvar för avfallshan-
tering till att gälla tre kommuner. Sedan 
tidigare ingår Umeå och Vindeln. 

Ohlssons en  
MästarGasell   
Avfallsentreprenören Ohlssons 
har blivit tilldelade MästarGasellen 
av Dagens Industri. De har under 
tre år utsetts till ett av Sveriges 
ledande tillväxtföretag.

Joakim har hittat HEM   
Halmstad Energi och Miljö, HEM, har 
fått en ny återvinningschef i Joakim 

Lind. Under tio år har han haft olika 
uppdrag inom kommunen, bland annat 
som chef för miljöförvaltningen.

– Jag har ingen bakgrund inom 
avfallsverksamhet, men har jobbat 
mycket med ledarskapsfrågor och 
med miljöbalken, säger Joakim Lind.

– Den stora utmaningen just nu är 
den optiska sorteringen, där vi har 
kvalitetsproblem. Idag sorterar vi mat-
avfallspåsar och restavfallspåsar här. 
Kanske behöver Halmstad ett helt nytt 
insamlingssystem, för att lösa den 
fastighetsnära insamlingen av förpack-
ningar och tidningar. 

Veolia har lagt bud på Suez 
Motsvarande nästan 30 miljarder kronor har den franska avfalls- och VA-Motsvarande nästan 30 miljarder kronor har den franska avfalls- och VA-
koncernen Veolia erbjudit Engie för knappt en tredjedel av aktierna i Suez. Målet koncernen Veolia erbjudit Engie för knappt en tredjedel av aktierna i Suez. Målet 
sägs vara att ”bygga den franska världsmästaren inom ekologisk omvandling”.sägs vara att ”bygga den franska världsmästaren inom ekologisk omvandling”.

Ett eventuellt köp måste godkännas av myndigheter, som lär titta närmare på Ett eventuellt köp måste godkännas av myndigheter, som lär titta närmare på 
hur konkurrensen skulle påverkas. Det är en process som väntas ta allt mellan hur konkurrensen skulle påverkas. Det är en process som väntas ta allt mellan 
12 och 18 månader.12 och 18 månader.

Wennerström till Esem 
Stefan Wennerström är ny återvin- är ny återvin-
ningschef för Eskilstuna Sträng-ningschef för Eskilstuna Sträng-
näs Energi och Miljö, Esem. Han näs Energi och Miljö, Esem. Han 
kommer närmast från en vd-post för kommer närmast från en vd-post för 
biogasföretaget Biond och har även biogasföretaget Biond och har även 
erfarenhet från energi- och återvin-erfarenhet från energi- och återvin-
ningsföretaget Stockholm Exergi.ningsföretaget Stockholm Exergi.

Nyemission för Pantapå    
Genom en nyemission tar återvin-
ningsappen Pantapå in 9,5 miljoner 
konor. Den statliga fonden Almi Invest 
Greentech står för 4 miljoner.

Appen gör det möjligt för företag 
att ansluta sig till ett pantsystem, 
där kunder genom att scanna en 
streckkod då de lämnar exempelvis 
en plastkasse vid återvinningssta-
tionen. Sedan starten 2019 har 
appen fått 100 000 användare i 
Sverige och USA. Målet är en halv 
miljon användare under 2020.

Ny i Lidingö    
Jenny Randborg har tagit över som miljö- och 
avfallsutvecklare i Lidingö. Hon har lång erfarenhet 
från avfallsbranschen, senast som regionchef på 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen och dessför-
innan från Suez. 

– Matavfall är den stora frågan framöver. Vi har 
en avfallsplan från 2021, där ett delmål är att öka in-
samlingen av matavfall, både vad gäller antalet hus-
håll som har möjlighet att sortera ut det och andelen 
som samlas in separat, säger Jenny Randborg.

gg

Vd-byte på NSR    
Den 1 oktober tillträder Den 1 oktober tillträder Ulf MolénUlf Molén som vd för Nord- som vd för Nord-
västra Skånes renhållnings AB, NSR. Han kommer västra Skånes renhållnings AB, NSR. Han kommer 
närmast från Välinge Innovation Sweden AB, senast närmast från Välinge Innovation Sweden AB, senast 
i rollen som marknadschef, och dessförinnan som i rollen som marknadschef, och dessförinnan som 
affärsutvecklingschef för Eon Gas AB.affärsutvecklingschef för Eon Gas AB.

NSR ägs av de sex nordvästskånska kommuner-NSR ägs av de sex nordvästskånska kommuner-
na Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och na Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och 
Ängelholm. Ängelholm. 

Tidigare vd, Kim Olsson, är idag vd för Puls AB, Tidigare vd, Kim Olsson, är idag vd för Puls AB, 
som sysslar med avlopps- industri- och miljöservice.som sysslar med avlopps- industri- och miljöservice.
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I juni kom beskedet som 
många hoppats på, som ger 
kommuner möjlighet att ta ut 
en avgift via avfallstaxan för 
arbetet med förebyggande  
och återanvändning.

K
ort sammanfattat inne - 
bär ändringarna att 
kommu nen ska få med-
dela före skrifter om att 

betalas för: 
• åtgärder som kommunen vidtar 

avfall som kommunen ansvarar för 

• åtgärder som kommunen vidtar för 

av återanvändbara produkter från 

producerar avfall som kommunen 
ansvarar för.  

Regeringens ändringar i miljöbalken 
sker delvis som ett svar på 2018 års 
ändringar i EU-direktiven, men delvis 
också grundat i politiska initiativ på 
nationell nivå. Avsikten är att skapa 
bättre förutsättningar för att på ett 

terat för att kommunen ska kunna 

-

lämnade också utredningen om cirkulär 
ekonomi förslag till en sådan reglering. 

Avfall Sverige förde i remissvar till 
förslaget fram att avgift även ska kunna 

-
ducerar avfall som kommunen ansvarar 

genom den nu beslutade regleringen. 

Kampanjer och byggnader

I praktiken innebär den nya bestämmel-
-

nat informationsmaterial nu bör kunna 

åter användbara produkter, till exempel 
genom att kommunerna ger aktörer 
tillgång till lämpliga platser för insamling 
av åter användbara produkter. 

återanvändbara produkter, sortera, lagra 

med avfallsgifter. En större investerings-
kostnad för lokaler, byggnader eller 

-
ras med avfallsavgifter.

Om kommunen bedriver egen försälj-

-
bär att det inte får störa den fria mark-
naden på ett otillåtet sätt. Etableringen 

-
del som organiseras av kommunen bör 

inte genererar några intäkter. 

Galleria ett gränsfall

Skulle då en återbruksgalleria kunna 
-

ningen?  
Det är tveksamt, men det beror också 

på vad man avser med en ”återbruks-
galleria”.

Det är troligt att en stor återbruks-
galleria kommer användas till mycket 
mer än enbart kommunens insamling, 

lokalerna kommer sannolikt upplåtas till 
privata aktörer som Myrorna. Att bygga 

avfallsavgifter.

är byggande av en återbruksgalleria 

utifrån kommunens kompetens, alltså 

göra. En återbruksgalleria går utöver vad 
som följer av kommunens avfallsansvar. 

-
stämmelsen om anknytningskompetens i 
kommunallagen. 

–Dessa ändringar är precis vad vi kom-

-

att bidra till den cirkulära ekonomin som 
-
-

TEXT SVEN LUNDGREN, AVFALL SVERIGE
FOTO DANIEL LARSSON

återbruk
Lättare att finansiera

LÄS MER i bestämmelsen om uttag av renhåll-
ningsavgift i 27 kap. 4 § miljöbalken.
Reglerna om offentlig säljverksamhet finns  
i 3 kap. 27–32 §§ konkurrenslagen.
Avfall Sveriges guide nr. 9, som rör juridiska 
förutsättningar för avfallsförebyggande och 
återanvändning, som medlemmar kan ladda 
ner från avfallsverige.se.

http://avfallsverige.se/
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I början av september invigdes Dala återbyggdepå, en av få 
liknande verksamheter i landet. Ett försäkringsbolag har haft 
en central roll för att planerna på försäljning av begagnat 
byggmaterial skulle kunna förverkligas. 

E
n frodig blomsteruppsätt-
ning välkomnar vid entrén 
till det gamla leklandet 
utanför Borlänge, där 
begagnat byggmaterial nu 
tagit över. På de 1 000 kva-

dratmetrarna ryms dörrar, fönster, gamla 
-

att vilja fatta verktygslådan.
Mycket av materialet kommer från kom-

munens återvinningscentral, men också 

öppnade, säger Hanna Bergman, extern 
projektledare.

– Att få in material är den lilla utma-
ningen. Alla är positiva till återbruk. Att 
få användning i stor skala är det vi kom-
mer att lägga krut på, säger Ola Nyberg, 
avfallsstrateg på Borlänge Energi.

Risk för röda siffror

återbyggdepå i Borlänge skulle förbli en 

men förstudien visade att det inte fanns 

Driftskostnaden beräknades till 2 miljoner 
konor per år, intäkterna något lägre än så.

Vändningen kom plötsligt.

återbruk, berättar Hanna Bergman. På 

när skador uppstått, nu ville de kunna 
kräva detsamma även på byggsidan, att 
byggentreprenören exempelvis först 

en vattenskada. Då satte projektet ny fart 

-
stigelösa samarbetet inom kommunen, 

-
mans. Många gånger fastnar man i det 

det ska lyckas, alla ser fördelarna, säger 
Hanna Bergman.

var också nödvändigt, det bär sig inte om 

man ska börja bygga nytt, menar Hanna 
Bergman.

Kräv återbrukat

kunder. De kommunala bostadsbolagen 

planerna, liksom alla kommunala verk-

återbyggdepån, såväl vid renoveringar 

ska försöka få ut den, så att kunskapen 

Privatpersoner är också viktiga kunder, 
även om de köper mindre mängder. 

skapa beteendeförändring. 
Någon stor marknadsföringsbudget 

-

– Via sociala media ska vi försöka 

som lägger ut bilder på sina resultat tag-
gar dem, exempelvis #Byggdepå, så att 
någon annan blir inspirerad att komma 

Sociala media ska utnyttjas även på an-

Hållbar arbetsgivare

Personalen delas med kommunens andra 

säljer insamlade möbler, kläder med 
mera. De rekryteras bland arbetslösa, som 

Viss byggkunskap krävs, bland annat för 
att kunna sätta rätt pris. Men det är kun-
dernas ansvar att besikta materialet på 
plats innan köp. Inga garantier lämnas.

till arbete är ett mål. Ett annat att på sikt 
återbruka 2 500 ton byggmaterial per år. 

menar Hanna Bergman:

stad. Det är material som inte tål jätte-

överallt, det gäller att få till samarbetet 
inom kommunen. 

TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE   FOTO NIKLAS ANDERSÉN

Borlänge
brinner för byggåtervinning

ATT FÅ IN MATERIAL 

ÄR DEN LILLA UTMA -

NINGEN. ALLA ÄR POSITIVA 

TILL ÅTERBRUK.”

FRAMGÅNGSFAKTORN 

HAR VARIT DET PRE-

  STIGELÖSA SAMARBETET 

INOM KOMMUNEN, TANKEN 

ATT VI SKA LÖSA DET HÄR 

TILLSAMMANS.”

HANNA BERGMAN

OLA NYBERG
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LÄS MER i rapport 2019:32 Återanvändning  
av bygg- och rivningsmaterial och produkter  
i kommuner, som kan laddas ner från  
avfallsverige.se

EN TREDJEDEL av allt avfall 
i Sverige uppkommer inom 
byggsektorn. Idag är det dock bara ett 
tiotal ton, av de över nio miljoner tonen 
avfall, som varje år som går vidare till 
återbruk. 

En rapport från Avfall Sverige visar hur 
några kommuner jobbar med frågan och 
tipsar om vilka byggmaterial som har den 
största återanvändningspotential.

Nr 4 2020 AVFALL OCH MILJÖ | 19

Ola Nyberg och Hanna Bergman 
är nöjda över att äntligen kunna 
välkomna såväl köpare som 
lämnare av byggmaterial till  
den nya återbyggdepån.

http://avfallsverige.se/
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En ny upphandling får nu fart på användningen av begagnade 
möbler inom Halmstads kommun. Tre externa aktörer har 
gemensamt visat sig passa behovet av kvalitet och kvantitet.

D sedan länge en positiv 
inställning till återbruk i 
Halmstad, men ändå var 
fördelningen på 2019 års 
möbelkonto 93 procent 

en leverantör om inköp av begagnade 

-

tjänst för kostnadsfri förmedling av små 
kvantiteter begagnade möbler mellan 

olika förvaltningar om att de inte kunde 
välja begagnat när de skulle köpa in 
större kvantiteter möbler i samband med 

-

avfallsplanen om att vi ska förebygga 
-

ringen av avfallet. I kommunens strate-
giska plan säger vi dessutom att Halm-

-

Framgångsrik trio

Nyligen tecknade vi avtal med tre leve-

tjänster som ger oss förutsättningar för 
-

i Malmö AB.

avtal:
• Större kvantiteter av begagnade kon-

kostnad för möbelinköp. Möblerna kan 

TEXT ALEXANDRA SANDBERG, HÅLLBARHETSSTRATEG OCH  
CHARLOTTE ANDERSSON, KOMMUNIKATÖR, HALMSTADS KOMMUN
FOTO CHARLOTTE ANDERSSON

Halmstad
en bättre begagnad kommun 

Alexandra Sandberg på en av rådhusets öppna mötesplatser, som har inretts med udda fåtöljer 
omklädda i samma tyg.

GENOM UPPHANDLIN-

GEN FÅR VI TILLGÅNG 

TILL FLERA VIKTIGA TJÄNS-

TER SOM GER OSS HELT NYA 

MÖJLIGHETER JÄMFÖRT MED 

TIDIGARE AVTAL.”
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VARJE AUGUSTI NÄR nya studenter 

Avfalls Pop-up återbruk varit på plats. 

inredningsartiklar, köksattiraljer samt 
textiler som någon annan lämnat in. 

återbruket också varit på plats vid 

att göra sig av med prylar man inte 

som kan användas igen, återvinnas 
eller om det är miljöfarligt avfall.

– Den som besöker pop-upen kan 
botanisera bland de föremål som 

nytt som man själv saknar. När 

köksattiraljer blir lång minskar miljö-
belastningen väsentligt. När samma 

TEXT HELENA STRÖMER, STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

inreder med återbruk 
Studenter

POP-UP ÅTERBRUK är ett alternativ till återvin-
ningscentralen för de som inte har bil. Det är 
två specialbyggda containrar som turnerar runt 
i Stockholm och står uppställd på olika platser 
under helger från april till och med oktober. Det 
finns även en lådcykel att låna för att lämna 
och hämta prylar.

Här lämnas föremål man inte längre vill 
behålla – allt från mindre möbler till kläder och 
gamla färgburkar. Det som kan användas igen 
ställs fram i fyndhörnan eller skickas vidare 
till en secondhandaktör. Från fyndhörnan kan 
vem som helst hämta något föremål man 
saknar – helt kostnadsfritt – istället för att 
köpa nytt. Föremål som inte kan återanvändas 
återvinns istället. Här går det också bra att 
lämna miljöfarligt avfall eller bärbart grovavfall 
till återvinning. 

När Kungliga Tekniska Hög skolan, KTH, fick  
höra talas om Stockholm Vatten och Avfalls  
Pop-up återbruk inleddes ett samarbete för 
att ge studenter möjlighet till mer hållbara 
val – helt gratis.  

-
ning, för att därefter få förslag på vad 
som kan bytas ut, rekonditioneras eller 
köpas.

• Möbelrenovering: rekonditionering, 
-

ering samt re:design av möbler som 
montering av ny bordsskiva på begag-
nat underrede.

köpta möbler samt uppgifter på miljö-
besparing.

Möjliga miljonvinster 

Miljönyttan att välja återbruk är påtaglig 
– vi nyttjar resurser som redan är tillver-

-
pas koldioxidutsläpp, för en kontorsstol 

-
rande 95 mil med bensindriven bil. 

Utöver den miljömässiga vinsten att 
välja begagnat innebär valet även stora 
ekonomiska fördelar. De tre leverantörer-

så mycket som nytillverkade. Genom det-
ta avtal kan miljontals kronor av skatte-

ändamål. Bara detta faktum borde vara 

välja begagnat framför nytillverkat!

Nudging

att sprida information när avtal väl är på 

största möjliga genomslagskraft. Denna 

politiker fått direktutskick. På intranätet 
ändrades ordningen i texten om möbler. 
Nu möts läsaren av texten ”i kommun-

köpa begagnade kontorsmöbler”, följt av 

nytillverkade möbler.

-

med målsättningen att använda begag-
nade möbler i största möjliga utsträck-

i kommunkoncernen – kan kommun-

begagnat kan alla göra det! 
Karin Sundin berättar för nya KTH-studenter hur Stockholm arbetar 
kring återbruk, på eventet Hållbart liv på campus 2019.
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TEMA ÅTERBRUK

På tio år har återbruket  
i Knivsta vuxit rejält, och  
det allra mesta hittar nya  
hem. Bara saker, inga  
pengar, byter ägare.

TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE

byteshandel
Från container till välsmord

FÖRSÄLJNING BLEV OMSTÄNDLIGT OCH VI HADE  

INGET SKÄL ATT PRISSÄTTA OCH TA UT EN AVGIFT

FÖR MATERIAL. VI VILLE OMSÄTTA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT.”

”KRETSLOPPSPARK” STÅR DET numera på 
skylten utanför återvinningscentralen i 

– Vi vill poängtera att vi gjort ett 

– Vi började med återbruk för tio år 
sedan. Då vi startade med en enkel för-

var ett stort intresse, men utmanin g - 
en var att låta det växa under ordnade 

större tält, bemannat med en eller ibland 
två personer.

rejektmängder angavs som orsak. Att kun-

avgift för material. Vi ville omsätta så 

tas emot gratis, också detta försvinner 

Ordning och reda

– Nu är rejektmängderna väldigt låga, 

etcetera.

så mycket textil men det går bra att omsätta, 

en potential att öka omsättningen på.
Inlämning kan ske alla dagar som 

Övriga kretsloppsparken drivs av 
entreprenörer, men samarbetet fungerar 

-
visar ofta besökarna till återbrukstältet. 
Däremot plockas ingenting ur contain-
rarna, främst av arbetsmiljöskäl.

Potential

jobba mer med återbruk. En större yta för 
återbruk av byggmaterialet förbereds nu in-
vid återbrukstältet, men det är bara början.

etablera ytterligare ett lagertält, för att 

värde. Det kan vara äldre saker av god 
kvalitet, gamla fönster eller sådant som 

-
-

sa sig. Vi vill också komma igång med 
barnprodukter, som barncyklar. 

-
la system för att öka återbruket. Det är 

till kollegor som vill testa deras modell:

egen personal som är väl informerad om 

att ta människor på ett positivt sätt. 
Riskerna är annars att det blir konfronta-
tioner när anstormningen är stor. 

Pandemin har fått folk att ändra sitt tänk kring 
hållbarhet, vilket är positivt, säger Tomas Colm.
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ÅTERBRUK TEMA

-
tresse från kunderna.

trendigt att återbruka – det märker vi 
jättetydligt.

-

mängderna som kommer in.

Stadsmissionen nu infört en ny typ av 
försäljning.

-

ökat antal kunder.
Som komplement satsar de samtidigt 

på en nyöppnad butik i Norrköpings 
köpcentrum Spiralen, med ett mindre 
sortiment av väl utvalda varor.

Rekordförsäljning

Under våren satte 
parken i Göteborg rekord i försäljningen 
av begagnade byggmaterial rejält.

-

gått ner lite, men det är fortfarande mer att 
-

in mer material. Sedan tror jag att folk 

-
grupperna tvingades de ta in extraperso-
nal för att möta den ökade efterfrågan. 

arbetskraft – antalet ansökningar var tre 
gånger som stort som normalt. 

MYRORNA ÄR EN 

-
ten av mars märkte vi en tvärnit i vår 

Andermatt.
-

små marginaler. 
– Vi reducerade öppettiderna, var 

-

många andra. 

med föregående år.

lyfte blicken. Men debatten kring att vi 

Där förstagångskunderna tidigare 

allt mer kläder. 

Stadsmissionen satsar

butiker öppna som vanligt.

förbereda sig för arbetsmarknaden. Sär-

TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE

Folktomma butiker präglade stora delar av begagnathandeln 
under den tidiga Corona-våren. Men sedan har det vänt och 
flera försäljningsrekord har satts.

Second
Hand skakat av Corona 

– men avgick med segern

Caroline Andermatt,
vd Myrorna.

Oscar Orlenius, verk-
samhetsområdeschef 
på Linköping stads-
mission.

Andreas Hadzikostas,  
arbetsledare, Krets-
lopp och vatten, 
Göteborg
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AVFALL SVERIGES ÅRSMÖTE 

som vi trodde att frågan fått en lösning 
-

producentansvaret för returpapper, 
därefter underkände Naturvårdsverket 

bli ett tillståndspliktigt insamlingssys-
tem. Ikraftträdandet av 2018 års förord-
ningar kommer sannolikt att skjutas på 

Sverige, vilket senare också visade sig 

det avgörande att det förblir ett samman-
-

blir möjligt med ett omtag i frågan. 
-

-

bäst på att utforma produkter så att de 

nära insamling, att det ska vara lätt 
för medborgarna att göra rätt samt att 
etablera ett kommunalt insamlingsansvar 
under ett ekonomiskt producentansvar.

Bättre planering

-

på uppdrag av Avfall Sverige, där goda 
-

avfallsfunktion kan samarbeta för att 
lyfta frågorna.

– Många kanske tänker att avfall är en 
enkel fråga när ett nytt område planeras. 

med övriga aspekter går det att få till 

mellan olika parter är centralt för att nå 
bra resultat. 

Att vara många om en process 
innebär svårigheter, men ger i 
slutänden möjlighet till betydande 
vinster. Det gavs flera bevis på 
under Avfall Sveriges årsmöte 
den 2 juni. 

TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE
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ATT DET GÅR att mötas även över Internet 
framgick tydligt när 280 medlemmar slöt 

former. Han presenterade bland annat 
en ny plattform som ska underlätta det-

inom Avfall Sverige att kunna samlas för 
att bättre kunna saluföra svenska avfalls-
lösningar internationellt.

Det nationella samarbetet kring policy- 

startas inom Avfall Sverige. Här kommer 

Nytt omtag i insamlingen

-
gruppen antagligen kommer att ta sig 
an är den bostadsnära insamlingen av 

framgång
Samverkan  föder

Åsa Stenmarck.

Tony Clark Elisabet Höglund Lovisa Wassbäck
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DET VAR UNDER arbetet med utredningen 
-

nationell plastsamordning blev tydligt.

utredningen. Plastfakta kommer från 

kunskapskälla, men även någon som kan 

Stenmarck.
-

-

Under Åsa Stenmarcks ledning växer nu det nya kunskaps-
centrumet kring plast fram under Naturvårdsverkets vingar. 
Här skapas en färdplan mot hållbar plastanvändning.

TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE   FOTO PATRIK LUNDIN

verkets nationella plastsamordning. 

näringsliv. 

bionedbrytbar plast. Det ska vi försöka 
möta. Ibland kommer vi att ta fram kun-
skapen, ibland blir det andra.

Mikroplast kommer att vara en priori-
terad fråga. 

-

pusslet.

den senaste informationen alltid gå 

-
platser ska också skapas, bland annat 

plastanvändning tillsammans med Avfall 

plastanvändning.

andra aktörer kan agera. Det kan bli en 

göra.
Viktigast är att få folk att agera.

HÅLLBART

Nu tar plastarbetet form

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!

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

VIKTORIA2 FÖR ÅVC
Ger hög grad av självbetjäning. Identifiering kan ske med 
körkort, beröringsfria RFID-kort eller ANPR-kamera.

Det är en ny generation mjukvara byggt med de senaste 
.NET teknikerna för framtida lösningar i ett mer öppet, 
tillgängligt och mobilt landskap via t.ex. appar och webb.

mailto:info@flintab.se
http://t.ex/
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ENERGIÅTERVINNING

2021 ska Avfall Sverige presen-
tera en metod för att mäta den 
farliga egenskapen HP14.

HP14-test 
på gång

KORREKT MÄTNING AV mängden farliga 
egenskaper i bottenaska är avgörande 

farligt eller icke farligt avfall. I ett nytt 
-

ring av bottenaska enligt den ekotoxiska 

-
satt i kemikalielagstiftningen. Andra som 
kommer att involveras i projektgruppen 

-

-

Norge kommer också att delta i projektet. 
-

tas i slutet av 2021. 

En vägledning till EU:s slutsatser om bästa tillgängliga teknik, BAT, 
för avfallsförbränning och behandling av slagg/bottenaska från av-
fallsförbränning har nu publicerats i en rapport från Avfall Sverige. 

TEXT MATS LINDGREN OCH SARA BOSTRÖM, SWECO ENVIRONMENT ABTEXT JOHAN FAGERQVIST, AVFALL SVERIGE

Så ska EU:s miljökrav tolkas
BAT:
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SWECO HAR TILLSAMMANS med 
Avfall Sverige tagit fram en väg-
ledning för EU-kommissionens 

med vägledningen är att ge stöd för 

-
bränning, som också omfattar 

från avfallsförbränning, publicer-
ades i december 2019. De anger 
bästa teknik för att minska miljöpåverkan från berörda anläggningar. Om den 

-

vid tillståndsprövning för att bedöma om bästa teknik används. 

med motsvarande miljöprestanda bör användas så långt det är rimligt.

 
-

-

LÄS MER i rapport 2020:23 är Vägledning till 
BAT-slutsatser för avfallsförbränning (WI-BAT), 
som kan laddas ner från avfallsverige.se 

26 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 4 2020

http://avfallsverige.se/
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AVFALL SVERIGES utvecklingskommitté 

område med stor betydelse för avfalls-
-

rades därför en satsning i syfte att stötta 
sina medlemmar på deras digitala resa. 
Den första satsningen resulterade i en 
uppskattad serie skrifter med inspiration 

-
-

ar då digitalisering omfattar både bredd 
-

DIGITALISERING

Smarta robotar, sensibla sensorer, drönare och molntjänster ska 
utveckla avfallssektorn. Det är en slutsats i en färsk rapport från 
Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet, som presenterar 
framgångsrika digitala lösningar för avfallsanläggningar.

TEXT NILS BOBERG, IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

Så kan våra anläggningar digitaliseras

projekt med en fördjupning där vi sätter 
fokus på digitalisering inom avfalls-

Anläggningsspecifika lösningar

en trög start på sin digitala resa, börjar 
-

-

vittnar många om att det kan var svårt 
att veta vilka lösningar som passar bäst 
för avfallssektorn. Det står dock klart att 

för den nya smarta tekniken på såväl 
återvinningsanläggningar som deponier 

efter exempel på framgångsrik digitali-
-

-

Vad, men också hur

-
-

andra områden som ringats in, liksom drö-
naren som Vafab använder för att skapa 

på sin deponianläggning i Västerås.
Eva Stattin berättar vidare att de även i 

-
get BIR AS. Hos dem pågår en strategisk 

-

sätt att jobba på bred front med såväl 

vid återvinningscentraler ska inspirera, 
säger Eva Stattin.

Smart utveckling

utveckling med stöd av digitalisering.

initiativ för att utveckla ”den smarta sta-

våra avfallsanläggningar i denna utveck-

LÄS MER i rapport 2020:25 Digitaliseringens 
möjligheter inom avfallsanläggningar, samt 
i tidigare rapport 2019:23 Digitaliseringens 
möjligheter inom avfallshanteringen, som båda 
kan laddas ner från avfallsverige.se 

LÄS MER i rapport 2020:25 Digitaliseringens 
möjligheter inom avfallsanläggningar, samt 
i tidigare rapport 2019:23 Digitaliseringens

Ett exempel på den dashboard som används 
vid BIR:s återvinningsanläggning.

Drönare har kommit till god användning inom Vafab, bland annat för att följa och 
fotodokumentera projektet. 

http://avfallsverige.se/
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ÅTERVINNING

DET FINNS INGA maskiner som kan utföra 
arbetet. Det är förmodligen därför det 
inte gjorts i särskilt stor utsträckning 
tidigare. Sotenäs, en kommun där allt 

Sveriges enda återvinningsanläggning för 
marint avfall.

På anläggningen, som är en del av 
Sotenäs symbioscentrum, sorterar man 

-

in så kallade spöknät som samlats in ute 

centralen tagit emot 90 ton marint avfall.

Komplicerat avfall

Det är en av sommarens varmaste dagar 
-

vinningscentralens gårdsplan. Några 
sommarjobbande ungdomar grovsorte-

-

längre att urskilja ursprunget men några 
av lådorna skvallrar om att de färdats 
med strömmarna ända från Skottland, 

Inne i sorteringslokalen är det svalare. 
Ett nytt nät som ska förberedas för åter-

mitten av lokalen. Så fort det är på plats 
börjar det mödosamma arbetet med att 

-

– Det mesta är manuellt arbete med 

Varje år hamnar åtta miljoner ton 
plast i världens hav. Varje timme 
året runt spolas ungefär en kubik-
meter av denna havsplast upp på 
Bohusläns stränder. Att samla in, 
separera och sortera avfallet  
som förorenar våra hav är lika 
omständligt som det är viktigt.

TEXT OCH FOTO STINA ROSÉN,  
FRILANSJOURNALIST

Med en specialbyggd katamaran åker teamet 
ut till öarna i kommunen för att plocka 
strandskräp, när vädret tillåter.

Kibrab Tsegay Gebre och NatnaelKibrab Tsegay Gebre och Natnael
Kashay Abraha väntar medan ett nyttKashay Abraha väntar medan ett nytt

nät vinschas in på arbetsbordet.nät vinschas in på arbetsbordet.

Djamila Moustapha Djamila Moustapha 
arbetar med en liten arbetar med en liten 

enkel kniv när hon enkel kniv när hon 
separerar nätet  separerar nätet  

i olika delar.i olika delar.
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ÅTERVINNING

Sedan är det då olika typer av plast som 

insydda i varandra. Ett nät ser nästan 

-
lingsledare på Marina återvinningscen-
tralen.

Majoriteten återvinns

-
-

-
eningen. När en trål kommer in är det 
inte alla delar som är utslitna utan en 
del kan återanvändas i deras tråltillverk-

används i tillverkningen av konstgjorda 

egentligen inget större problem med att 
plast går till förbränning. 

bra värmeverk som kan göra om plasten 
till energi, men frågan vi ställer oss är, är 

till innan det blir energi? Vi tror att det 

som borde tas tillvara.

materialegenskaper.
– Men då får man istället titta på, ja 

vad kan den användas till? Den kanske 

inte ska bli supertunna plastförpackning-

nu startat en testbädd för marint avfall 
där olika företag stöttas i utvecklingen av 

Prototyp för ny användning

prototypskala. En del fraktioner sorteras 

insamling till utveckling av nya produkter.
Ett av företagen som redan anslutit sig 

till testbädden är Sculptur, som 3D-prin-

jobbar med allt från textildesign till 
byggnadsmaterial.

så i dagsläget går merparten av plast-
-

som specialiserat sig på marint avfall.

Arbetstillfällen

Personalen som arbetar med strand-
-

det viktiga arbetet som de utför är samti-

skär loss ett blyrep från nätet. På andra 

knutar. Runt om i lokalen står olika lådor 

veta vilket material som ska till vilken 
låda är inte alltid så lätt.

olika sorters plast som det är svårt att se 
-

ser som man kan tillföra för att få ännu 
mer speciella egenskaper för en exakt pro-
dukt, det kan också komplicera sortering-

önskelistan, med den skulle de kunna 
sortera plasten i olika plasttyper med 

Strandstädning ingår

gör det idag, är det strandstädning som 
gäller. Dagens tur går till Ramsvikslan-

– bara tång – på den steniga stranden 
men när man väl lyckats urskilja det 
första skräpet upptäcker man att det 
ligger små, små bitar plast precis över-
allt, insnärjda i den torra blåstången. 
Grundregeln är att man inte får plocka 
tången utan bara plasten, ett uppdrag 
som verkar närmast omöjligt.  

ansvaret för en del av det marina avfallet 
DET MESTA ÄR MANUELLT ARBETE MED SAX, KNIV 

OCH BULTSAX. I VIKT HAR VI SETT ATT DET ÄR 

UNGEFÄR 50–50 METALL OCH PLAST.”

havsplast
Här utvecklas

    återvinning  av 

Plast är ett supermaterial. Det är när den 
används på fel sätt och när den hamnar på 
fel ställe som den blir ett problem, säger 
Erik Goksøyr.
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bioaerosoler är mycket svårt att utreda. I 

är det viktigt att, när det är möjligt, vidta 
åtgärder för att minska exponerings-
risken för att minimera den risk som 

-
bilsaggregatet när avfallskärlen töms. 

Byt påse ofta

ännu mindre om avfallspåsen byts med 
-

ofta byta avfallspåse gör är att det blir 

avfallspåsen, under en majoritet av året, 
förvaras i lägre temperaturer än vad som 

den mikrobiologiska påväxten kan ut-

till omgivningen. Sammantaget bör de 

ARBETSMILJÖ

LÄS MER i rapport 2020:24 Exponeringsrisker 
vid insamling av matavfall, som kan laddas ner 
från avfallsverige.se

I en ny rapport från Avfall Sverige samlas kunskap om 
den mikrobiella arbetsmiljön vid matavfallsinsamling.

Råd för säkrare insamling 

TEXT GUNILLA BOK, RISE   FOTO ANDERS NILSSON

ATT HANTERA MATAVFALL innebär en risk 
för att bli exponerad för partiklar, så 
kallade bioaerosoler, som kommer från 

avfallet. I rapporten Exponeringsrisker 

vetenskapligt granskade artiklar publice-
rade efter 2008 sammanställts. 

Att sammanställa information om 
exponeringsrisker i samband med 

-
gift. Matavfall innebär inte att det per 

beror på att en mängd olika faktorer, var 

-

kan utvecklas är till exempel temperatur, 

aerosolerna sprids till omgivningen. 

Alla dessa faktorer tillsammans 

som kan påverka exponeringsrisken.

Störst risk vid tömning

Genomgången visar dock att största 
risken att bli exponerad för bioaerosoler 
är när avfallskärl töms till sopbilsaggre-

avstånd från aggregatet vid tömning 
samt väl förslutna avfallspåsar. Andra 
åtgärder som kan minska exponerings-
risken är att använda rena arbetskläder 

visat att regelbunden rengöring av last-

exponering.

Skadliga partiklar  
riskerar att spridas  
när sopkärl med  
matavfall ska tömmas, 
men faktorer som fukt- 
halt och temperatur 
avgör hur farligt 
det faktiskt är.
Här Emelie Lönn-
berg Bergström 
på Eskilstuna 
Strängnäs Energi 
och Miljö under en 
insamlingsrunda.

http://avfallsverige.se/
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INSAMLING

till vilka typer av slamanläggningar som 
före kommer, var slammet ska lämnas 

långa avstånden är till avlämningsplats. 

förenkla valet. Det är viktigt att granska 

-
vis kan en lägre totalkostnad för slam-

tömningsteknik. 
Regional samverkan kan ge stordrifts-

slam ger oftast de bästa förutsättningarna 
för en god ekonomi. Vidare rekommen-

I en färsk guide från Avfall Sverige får kommunerna 
fakta och stöd i valet av slamtömningsteknik. 

TEXT JENNY WESTIN, AVFALL SVERIGE   FOTO WSP SVERIGE AB

MÅNGA KOMMUNER KAN

-
da avlopp om det – som betänkandet 

-

pyrolys för utvinning av fosfor kräver ett 
torrare slam, vilket i sin tur kräver nya 

Avfall Sveriges guide visar såväl tek-

konsekvenser av olika teknikval.
Inför beslut om tömningsteknik är det 

viktigt att kommunen gör en utredning 

Guide till slamtömning 2.0

LÄS MER i Guide #23 Tömningssystem för 
enskilda avlopp samt rapport 2020:20 En 
jämförande studie av två slamtömnings tekniker 
– heltömning och mobil avvattning med poly-
merer, och i rapport 2019:02 Slamtömning 
med tvåfacksbil – Mindre mängd att transpor-
tera och behandla – bättre miljö, som alla kan 
laddas ner från avfallsverige.se
Guiden är enbart tillgänglig för medlemmar.

Med ett avvattnarfordon blir det mindre 
mängder och torrare slam att transportera 
och behandla.

http://avfallsverige.se/
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ÅRETS EUROPA MINSKAR AVFALLET-VECKA kommer att genomföras 21–29 november. 

tagit fram material som kan användas i kombination med Avfall Sveriges material.  

Europa minskar avfallet

LÄS MER på ewwr.eu

1. SYNLIGHET – 

lådorna i sig kommunicerar! Vi satte 
våra lånestationer vid entréerna.

2. TRYGGHET – att veta vart en kan gå för 

aktuella restauranger på en lista, en 
karta eller kanske i en app.

3. KOLLEGAN – vad andra gör är viktigt. 

som kan agera ambassadörer.
4. DRIVKRAFT – miljöengagemang driver 

-
dra incitament för att vilja låna låda, 

5. ENKELT – det måste vara enkelt att 

slippa att diska lådan själv.
6. FRÄSCHT – 

7. BEKRÄFTELSE – på restaurangen vill 
-

mat i egen låda. 

Nu återstår att se om det blir en modell 
som kan skalas upp, vilket var ett av 

vill arbeta med att minska användningen 

STUDIEN HAR finansierats av Naturvårdsverket 
och genomförts av Afry ÅF Pöyry i samarbete 
med Håll Sverige Rent.
LÄS MER i rapporten Plastbanta Dockan, som 
kan laddas ner från afry.com
LÄS OCKSÅ om förslaget om skatt på engångs-
produkter, sidan 7.

Allt fler äter hämtmat levererad i engångsförpackningar. Samtidigt har 
vi en stor utmaning i att minska användningen av plast. En studie i 
Malmö visar att engångslådan kan ersättas.

Lånelåda minskade avfallet

TEXT ÅSA HAGELIN, AVFALL SVERIGE

I JANUARI UNDERSÖKTES om nudging 
kunde få medarbetarna på två kontor i 

stället för engångsförpackningar då de 

spreds via olika kanaler. Hela 750 per-
soner ingick i studien som pågick i tre 
veckor.

-

på det andra cirka 50 procent, en eller 
-

ranger svarade fem att de inte ser några 
problem med att servera kunderna i 

-
problem kunde bli stora, men såg en risk 
med att storleken på matlådan kunde bli 
för liten eller för stor.

http://ewwr.eu/
http://afry.com/
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Bok för klimat-
smarta barn
RUNE ÄR ETT av alla barn som funderat 

frågor. I barnboken Rune fattar klima-
tet får vi följa med på en upptäckts-

materialåtervinning påverkar klimatet 

uppvärmningen.
Boken är skriven av Daniel Walus-

sekreterare på regeringskansliet, med 

 

med uppgifter för de ännu icke läs-
kunniga bokslukarna att lösa. 

Olika försök för att skippa plastglas och papptallrikar 
på Göteborgs Kulturkalas finns nu samlade i en skrift, 
som ska få fler att jobba hållbart.

TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE   FOTO JOHANNA MONTELL

MAT OCH FESTIVALER

Det brukar också generera stora mängder 

– Vi vill visa att det är möjligt att ställa 

projektsamordnare på kommunens tu-
-
-

ett storskaligt pantsystem som ska kunna 

-

samt rabatt för de som tar med egen låda.

-
ler men i Sverige ligger vi lite efter. Här 
är vi nu i en fas där det är bra att testa 
många olika lösningar.

I skriften beskrivs systemen, men ock-
så vilka samarbetspartners som Göteborg 

som deltar, men också utåt mot besökar-

tummen upp till försöken. Matupplevel-

att slippa tunna engångsglas som lätt 

i större skala kan inlånat porslin bli 

kalas 2021, men också att skapa ett exem-

-

som kommer att presenteras på ett 

bli en spännande förvandling av festival- 

Tips för engångsfria evenemang

LÄS MER i den vägledning kring engångsfria 
evenemang som inom kort publiceras på 
avfallsverige.se

FÅ RABATT på din beställning genom  
att ange koden RUNE20 när du beställer  
via http://www.idusforlag.se/ 
rune_fattar_klimatet

r-
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http://avfallsverige.se/
http://www.idusforlag.se/
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kan man sälja den till en annan kommun 

Att satsa på ett mindre format är bättre 
än att från början bygga en anläggning 

-

-

kringutrustning.

så lågt som man skulle vilja, för anlägg-

du bygger, desto dyrare blir det per ton. 

ändå kunna uppfylla de svenska kraven.

leverera den första anläggningen.
– Det gäller att få med någon som är 

intresserad av en färdig lösning. 

BIOLOGISK ÅTERVINNING

Flyttbar
minirötning

ger nya

-
postering av biogödseln. 

-

-

under omrörning.

Kontroll på distans

vara komplicerat att producera biogas.
– Det är möjligt att köpa en tjänst där 

prov måste tas av personal på plats, men 

man direktiv om eventuella justeringar. 

containerbaserade systemet vara optime-
rat för, om en väljer den långsammare 

-

dubbleras. 
-

läggning, därför rekommenderar vi en 
-

ring av biogödseln som ett eget steg.

Flyttbar

– Att det är en plug and play-lösning gör 

En ny, småskalig lösning för biogasproduktion ska möjliggöra lokal 
behandling och locka nya kunder att ta till sig tekniken.

TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE

– VI VILLE 

– Hela mitt tankesätt är att skapa 
småskaliga, skalbara lösningar för lokal 

-
siell produkt i samma område så man 
slipper långa transporter.

för sitt system för trumkompostering. 
Men att kunna erbjuda en teknik för 
biogasproduktion lockade. En container-
baserad lösning utvecklades därför i 

-
tems, GPS, som levererat många biogas-
anläggningar världen över. 

-
gasanläggning en kapacitet på 1 ton per 
dag. Det motsvarar matavfall från cirka  
5 000 personer. På 100 kvadratmeter 
ryms mottagning med krossning av 

-

inmatade organiska fallet förvandlats till 

Eftersom processen är anpassad efter 

sorteras bort. Om matavfall levereras i 
plastpåse krävs däremot en extra för-

att koppla på uppgradering av gasen till 

möjligheter

ERVINNING
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Mats Tuvesson, 
vd Ecsab.

Genom att lägga till 
containrar kan den lilla 
biogasanläggningen 
skalas upp.
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LÄS MER i rapport 2014:U14 Nyckeltal för kommunikationsinsats-
er inom matavfall, biogödsel och biogas, som kan laddas ner från 
avfallsverige.se

Nya nyckeltal för biogödsel

Han fotograferade sina sopor

En påse matavfall räcker långt när man ser till 
näringsinnehållet. Exakt hur långt har Avfall 
Sverige låtit undersöka och rafflande siffror 
finns nu att läsa i en uppdaterad rapport.

Tack vare Anders Andersson vet vi nu hur en 
familjs årsproduktion av sopor kan se ut.

TEXT CAROLINE STEINWIG, AVFALL SVERIGE   FOTO BEMALTES EINHORN

TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE

DET ÄR KONSULTBOLAGET Svenska Miljöinstitutet som an-
litats för att räkna fram några nya nyckeltal för biogödsel som 
ska vara enkla att använda i olika kommunikationsinsatser. 

-
räckligt med näring för att baka 20 stycken kanelbullar? Det 
kan vara något att lyfta fram på kanelbullens dag den  

att gödsla en åker stor som en fotbollsplan?  

De nya biogödsel-nyckeltalen lyfter fram:

påse matavfall,

som kan odlas med näringen från en påse matavfall,
-

ende som kan tillagas med näringen från en påse matavfall,

blivit biogödsel,
• minskade koldioxidutsläpp när biogödsel ersätter konst-

gödsel,
-

ämnen. DET VAR DE  

tog planen form. 

kanske delvis beroende på det småländska arvet, gissar Anders 
Andersson.

Men varför dokumentera sitt avfall på detta sätt?

över vad vi utsätter vår planet för genom vårt leverne. Allt 
annat lever cirkulärt, det bildas inget avfall av något annat, det 

för oss att leva linjärt, säger Anders Andersson.

KOMMUNIKATION

En matavfallspåse innehåller näring som räcker för att odla vete till  
20 kanelbullar.

http://avfallsverige.se/
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FRÅGA JURISTEN

”Vi har fått en ansökan om dispens från att omfattas av 
renhållningen. Den sökande anger att hon bara besöker sitt 
fritidsboende ett par gånger i veckan under sommarmånaderna. 
Hon övernattar aldrig och menar att det inte uppstår något avfall 
som behöver borttransporteras. Hon använder bara fastigheten 
för att odla utomhus. Ska vi bevilja dispens?” 

TEXT HENRIK JANSSON, AVFALL SVERIGE

KOMMUNEN KAN i sina avfallsföreskrifter närmare reglera förutsättningarna för 

-

-
pens. Det kan vara fråga om något enstaka besök per år, eller i vart fall besök 

-
ver med andra ord skilja sig från vad som är ett normalt nyttjande. 

-

att övernattningar inte sker. Det saknas därför förutsättningar att meddela 
dispens, enligt domstolen. 

-

aktuella domen bekräftar dock att inga övernattningar inte ensamt är grund för 

som kan ingå i en sådan bedöm-

för att särskilda skäl ska anses 
föreligga. 

Inga övernattningar  
– skäl för dispens? 

LÄS MER i Mark- och miljööverdomstolens mål 
nr M 11747-19, meddelad 2020-06-12.

FÖR BEARBETNING AV källsorterat matav-

syftet är att åstadkomma en slurry som 

lösningar prövats under åren med varie-

förenklat processen. I ett projekt, som 
-

studerats med avseende på viktiga egen-
skaper som rejektmängd, slurrykvalitet 

-
-

Det gäller att välja förbehandling 
som passar såväl avfallet som 
rötningsprocessen. Vägledning 
erbjuds i en ny rapport från 
Avfall Sverige.

TEXT CARL-MAGNUS PETTERSSON, 
UPPSALA TEKNIKSUPPORT
FOTO THOMAS RIHM

Tekniker för  
förbehandling  
jämförda

Paketerat matavfall ställer Paketerat matavfall ställer 
särskilt höga krav på särskilt höga krav på 
förbehandlingen.förbehandlingen.



BIOLOGISK ÅTERVINNING

-
lades även förpackade före detta livsmedel tillsammans 

I fem av de studerade anläggningarna användes sepa-
-

av slurry sker i ett steg vid tillsättning av spädmedie i 
maskinen. I sex av anläggningarna användes skruvpress 

processtegen före skruvpressen användes olika kombi-

blandning av avfallet med spädmedie. I en anläggning 
användes siktar kombinerat med sandfång för avskilj-
ning av rejekt. 

Resultaten visar att mängden rejekt varierade mycket 
mellan anläggningar. Det berodde dels på använd teknik, 
dels på mängden föroreningar i avfallet, det vill säga 

i slurryn. Även utbytet av rötbart material berodde på 

Synliga föroreningar i slurryn består framförallt av 
-

föroreningar i slurryn. 

-
anläggningar. 

LÄS MER i rapporterna 2020:20 Förbehandling av matavfall – 
sammanfattning av studier av tolv anläggningar och 2020:17 
Metod för utvärdering av utrustning för förbehandling av matavfall, 
som kan laddas ner från avfallsverige.se

http://avfallsverige.se/
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INSAMLING

Ett eget hus för att samla in 
stöldbegärligt elavfall har visat 
sig fungera väl på Sörabs 
återvinningscentral.

TEXT BRITTA MOUTAKIS, AVFALL SVERIGE

SÖRAB HAR, SOM många andra avfallsin-

av el-avfall på återvinningscentralerna. 

som de lämnat till återvinning till för-

Sörabs största återvinningscentral, 

insamlingen.
-

Låsbar box

box med ett inkast-

-
fallet. Här kan återvinningscentralernas 
besökare slänga särskilt stöld begärligt 

laptops. 

Villmanstrand. 

-

minskat när ”spekulanterna” inte längre 

från besökare som tycker den nya insam-
lingen känns trygg.

– Det är skönt att veta att materialet 

Utvärderas

därmed fungerar i det ordinarie logistik-

-
son, ansvarig för logistikutveckling på 

inte att den ska levereras 
till alla återvinningscentraler, utan 

 
Ellingsson.

elprodukter som går att återbruka. Om 
-

minstone av komponenter. 

Ellingsson.
Han berättar att de kommer att ana-

Arboga. 

-
vinningscentral göra?

– Boxen är inget som vi per automa-

Ellingsson. 

SÖRAB är ett kommunalt avfallsbolag som 
ägs av Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, 
Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands 
Väsby och Vallentuna kommuner.

Vilma ger tryggare  
insamling
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klartecken att testa kemisk ma-
terialåtervinning i stor skala. Det 
sker vid deras anläggning i danska 

10 000 ton plastförpackningar. 
Processen innebär förenklat 

ner i sina beståndsdelar. Därefter 
kan de nyttjas till att producera 
ny plast, vilket görs av samarbets-
partnern Basf.

Miljöministrar involverade 
i miljöbrott

Bottenaska  
blir smycken 

Sopstrejk mot rasismen  

Den internationella avfallsorganisatio-

1928 tog representanter för tre länder 
-

1970 genom samgåendet av två organi-

-

-

systematiska forskning”, skriver Antonis 

Iswa fyller 50 

Avfall som importerats från Italien till Bulgarien ser nu ut att kräva sitt andra poli-

med sopor skickades då tillbaka till Italien. I somras greps så Bulgariens biträdan-

ett återvinningsföretag. 

-
tagare som dödats under 1990-talet, samt anteckningar om stora penningtransak-
tioner invid namnen.

Den litauiska konstnären 

udda material att arbeta 
med – bottenaska från 
energiåtervinning av 
avfall.  

tillsammans med forskare från Insti-

återvinnas. Så nu skapar jag smycken 
 

-
rustning. I takt med att rörelsen Black 

frågorna vuxit samman – merparten 

längs vägen, räknas som det femte 
farligaste yrket i USA.

Klart för kemisk  
plaståtervinning 

”Fler munskydd än maneter i havet” 

Den franska miljöorganisationen Opération Mer Propre varnar för att Den franska miljöorganisationen Opération Mer Propre varnar för att 

--

JORDE

wa fyller 50

längre att godkänna import av något fast längre att godkänna import av något fast 
avfall, meddelar det kinesiska miljöde-avfall, meddelar det kinesiska miljöde-
partementet. Vissa ”resurser” i form av partementet. Vissa ”resurser” i form av 

dock inte. dock inte. 
Det innebär ytterligare skärpning av Det innebär ytterligare skärpning av 

--

marknad för skrot.marknad för skrot.

Kina stryper sopimport helt Kina stryper sopimport helt 
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I att följa med till Etiopien för att 
representera Sveriges Ekokom-

-
ledarutbildning för miljöansvari-

-

nationellt arbetar med avfallsfrågor. 

ett par år sedan, då vi bland annat mötte 
-

terade projektets nationella förankring. 
Denna gång var vi åtta representanter 

-
ation, som leder det etiopiska ekokom-
munprojektet. Vi inledde med några 

svenska ambassaden bjudit in ett antal 

residenset med dem om deras möjliga 
deltagande i projektet. 

Vi reste sedan vidare till Mekele i 

deltagarna representerade kommuner, 

Kommuner emellan

Utveckling tar tid, men med Etiopien 

i slutet av 1990-talet började ett par 
etiopiska kommuner arbeta strukture-

-

Gustaf von Rosen byggde upp Etiopiens 

Det var vid en internationell eko-
kommunkonferens i Helsingborg 2008 
som idén till det nuvarande projektet 
började ta form. Bland deltagarna fanns 

i Etiopien. De blev mycket inspirerade 

initiativ till ett utökat nätverkande inom 
-

i Etiopien. 
-

ningen antogs av Etiopiens parlament 

nationellt projekt. Ett mödosamt arbete 

 
-

Avfall ett gissel

-

De regionala skillnaderna är märkbara, 

få ner volymerna som läggs på deponi 

-

-
lixmodell är under uppbyggnad, det vill 

näringsliv, universitet, ideella organisa-
tioner etcetera. Även ett antal svenska 

Systemtänkande krävs

vår senaste resa till Etiopien arrangera-
des ett studiebesök på deponianläggning-

Eldsjälar och samarbete gör 

Etiopien hållbart
Kenneth Gyllensting, miljöstrateg 
i Karlskrona, jobbar för att 
sprida den svenska modellen 
för ekokommuner till etiopiska 
kollegor. Avfall är en prioriterad 
fråga och trots ett tufft 
utgångsläge ser han goda 
möjligheter till ett framgångsrikt 
utbyte mellan länderna.

TEXT KENNETH GYLLENSTING,
KARLSKRONA KOMMUN

Både djur och människor rör sig på  
deponin i Mekele. 

Olika typer av fordon men också hästdragna 
kärror bistår i insamlingen. 
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JORDEN RUNT

våra återvinningscentraler arbetar var 

upplevelse.

-

En mycket stor del av avfallet är orga-

biståndsmedel för att bygga en ordentlig 

-
stens alla regler. Men, vilket är vanligt i 

anläggningen, men inte för att organisera 

några åsnor...

Positiv utveckling

Det pågår dock en lovande utveckling i 

insamlingssystem upprättats för att 
kunna sortera avfallet. Avfallstaxan är 

-
lar motsvarande 2:50 kronor i månaden 

Det blandade avfallet skickas till en 
station, där det organiska avfallet sorte-

utfyllnader i grönområden, något som man 
arbetar för att utveckla i Etiopiens städer. 

Slutsatser och framtiden

Hur avlöpte då vår utbildning? Ett 

det en intressant upplevelse att arbeta 
med etiopiska grupper, man måste vara 

Det som ändå är fascinerande är 

alla deltagarna är vana att arbeta på det 

diskussionsvana.

-

också förbud mot folksamlingar med mer 
än fyra personer, vilket naturligtvis gör 

övergripande projekt. 
-

arbetet under de kommande åren. 

ETIOPIEN, historiskt även kallat Abessinien, är ett av två i Afrika (det andra är Liberia) som 
aldrig blivit koloniserat. Mänsklighetens vagga stod här – till exempel är det i nordöstra 
Etiopien som man hittat den mer än tre miljoner år gamla hominiden Lucy, som finns ut-
ställd på nationalmuseum i Addis Abeba. Civilisationen är också mycket gammal och redan 
7 000 f.kr bedrevs ett primitivt jordbruk i området. 

Etiopien var länge ett kejsardöme där kejsar na sågs som rakt nedstigande släktingar till 
kung Salomo och drottningen av Saba. Den sista kejsaren, Haile Selassie, störtades 1974 
och en militärjunta, Derg, tog över. Efter ett 17 år långt inbördeskrig störtades Derg 1991 
av en koalition av rebellstyrkor. De styr sedan dess landet som gjorts om till en federal 
republik med nio autonoma regioner och två självstyrande städer. 

Det första fria valet skulle ha hållits i augusti 2020, men har på grund av coronapande-
min skjutits upp till 2021.

SVERIGES ekokommuner är en ideell förening av 110 svenska kommuner och regioner 
som samarbetar kring hållbar utveckling.

DET SOM ÄNDÅ ÄR FASCINERANDE ÄR  

ATT SLUT RESULTATET AV GRUPPARBETEN 

OCH WORKSHOPS OFTA BLIR MYCKET BRA EFTERSOM ALLA 

DELTAGARNA ÄR VANA ATT ARBETA PÅ DET SÄTTET OCH 

DESSUTOM MYCKET KREATIVA OCH DISKUSSIONSVANA.”

Det som fungerar bäst att källsortera i Etiopien 
är plastflaskor, vilket de har mycket av. 

http://f.kr/


AVFALL SVERIGE

42 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 4 2020

Nu sprids kunskap 

om tredje steget

Nya ledamöter i styrelsen

Osynligt avfall 2.0 

HUR ALLMÄNHET OCH BESLUTSFATTARE ser på energiåter-

-
fattningarna är många. Många tycks exempelvis tro att alla 

-

tagit initiativet till ett långsiktigt arbete för att visa på energi-

-
ter in för att diskutera bilden av energiåtervinning – digitalt 

ekonomi? Vilken roll spelar energiåtervinning för att avgifta 

förståelse för att energiåtervinning är ett komplement till 

cirkulär ekonomi.

-
mi – arbetet måste börja uppströms, det är för sent att börja i 
avfallsledet. De medverkande i samtalen inser också att energi-

I SAMBAND MED årsmötet valdes fyra nya ledamöter in 

Avfall Sveriges styrelse består av 18 ledamöter, tio 

kommuner, kommunalförbund eller kommunala bolag. 

– I KAMPANJEN 

kunna användas för att nå också andra målgrupper, säger kunna användas för att nå också andra målgrupper, säger 

Budskapet i materialet är att alla produkter bidrar till avfall Budskapet i materialet är att alla produkter bidrar till avfall 

--
pass nu!” pass nu!” 

osynligtavfall.seosynligtavfall.se

Sprid

den 21 december. De första månaderna kommer fokus att den 21 december. De första månaderna kommer fokus att 

för att på så sätt väcka frågan. Den sista månaden kommer för att på så sätt väcka frågan. Den sista månaden kommer 

på kampanjsajten. på kampanjsajten. 
Den mest intensiva perioden planeras till Europa minskar Den mest intensiva perioden planeras till Europa minskar 

 

Ett långsiktigt arbete har startat för att undersöka 

hur avfallstrappans tredje steg, energiåtervinning, upp-

fattas, och sprida information om varför det behövs.

Nu är det åter dags att sätta fokus på det avfall som 

konsumenterna aldrig ser, det osynliga avfallet. Under 

hösten kommer Avfall Sverige att arbeta med kampan-

jen #osynligtavfall som kommunicerar vikten av hållbar 

konsumtion och att förebygga avfall, med fokus på 

uppströmsarbetet, dvs hållbar design och produktion. 

ALLT MATERIAL finns på avfallsveirge.se/medlemssida. Det är som finns på avfallsveirge.se/medlemssida. Det är som 
vanligt fritt tillgängligt för alla medlemmar att använda. Det går också vanligt fritt tillgängligt för alla medlemmar att använda. Det går också 
bra att använda filmerna från förra kampanjperioden.bra att använda filmerna från förra kampanjperioden.

TEXT ANNA-CARIN GRIPWALL, AVFALL SVERIGE

TEXT JOSEFIN BERGLUND, AVFALL SVERIGEJOSEFIN BERGLUND, AVFALL SVERIGE

.0 

http://osynligtavfall.se/
http://avfallsveirge.se/medlemssida.
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Avfallsuppsatser prisades

God krisberedskap

KOMMUNALT ANSVAR

DEN PÅGÅENDE KRISEN orsakad 

-

-

kan avfallet samlas in som blandad 
fraktion. Insamling av trädgårdsav-

-

upp abonnemang kan de anmäla 

fråga i vissa kommuner, även me-
dialt. Vi kunde konstatera att det är 

vissa kommuner, som Malung- 

bort matavfallet från restavfallet, då 
deras anläggning inte kan ta emot 
för blött avfall. Eftersom det inte 

-

är det viktigast att se till att matav-
-

kommuner ser att det är bättre 
-

returpapper. 

INTRESSET FÖR AVFALL är stort bland 
Sveriges studenter. Det visar de rekord-
många ansökningarna till Avfall Sveriges 
stipendium. 2020 års mottagare är:

-
sor för anläggningsändamål”. Uppsatsen 

-
ternas kännedom om föroreningsinne-

anläggningsändamål ofta är bristfällig. 

I studien redovisas på ett övergripande 

fungera utifrån förutsättningarna som 

-
-

eller låna ut utrustning. 

Tre examensarbeten tilldelades 15 000 kronor 

vardera i samband med Avfall Sveriges årsmöte. 

Corona och felsorterings-

avgifter var två av de frågor 

som diskuterades vid 

vårmötet i arbetsgruppen 

för kommunalt ansvar.

TEXT JENNY WESTIN, AVFALL SVERIGE

AVFALLSANLÄGGNINGAR

Jobbar för bra villkor

NATURVÅRDSVERKETS HANDBOK OM åter-
vinning av avfall för anläggningsändamål 

bör kunna omfattas av allmänna regler 

avfallet bör vara styrande. Arbetsgrup-

bevaka detta arbete tillsammans med 
Avfall Sverige.

Naturvårdsverkets system för spårbar-

-

att deponier kan komma att anses vara 

innebära mindre stränga krav för en vat-
tenförekomst som riskerar att inte uppnå 

Deponiskatten är ett annat aktuellt 

skatten i dess nuvarande utformning 

vi att jobba vidare med frågan.

-

av Pfas-förorenade jordmassor samt 
rening av Pfas-förorenat vatten från 
avfallsanläggningar.

Odelberg, som efter närmare ett decen-
nium på posten valt att tacka för sig. Vi 

välkomnar samtidigt Annelie Bivén på 

Mycket kom att handla om olika myndigheter 

och deras uppdrag vid det senaste mötet för 

arbetsgrupp Avfallsanläggningar. 

TEXT JOHAN FAGERQVIST, AVFALL SVERIGE
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NYHETERAVFALL SVERIGE

Nya rapporter

2020:12 Bättre plats för avfallstrappan – Hur avfalls-

frågor kan hanteras i den fysiska planeringen

av matavfall samt ökat fokus på cirkulär ekonomi 
-

Sverige ges råd för detta arbete.

2020:13 Hantering av asbest på återvinningscentraler och  

avfallsanläggningar

-
-

2020:14 Behandling av lakvatten med sulfatreducerande bakterier

Detta pilotprojekt visar att sulfatreducerande bakterier kan användas 

2020:15 Förstudie om förbättrad hantering av farligt avfall på ÅVC

-

 

2020:16 En jämförande studie av två slamtömningstekniker – hel-

tömning och mobil avvattning med polymerer

2020:18 Analysis of PFAS in slag and condensate from  

municipal waste incineration

2020:19 Strategi för mottagning av förorenade (jord)

massor på avfallsanläggningar

-

gagna alla som jobbar med mottagning av massor. 

rätt plats.

2020:21 Vägledning Minimeringsmästarna – Så här arrangerar  

du en minimeringsmästartävling!

Minimeringsmästarna är en metod för kommuner, kommunalförbund, 

Nu utmanar Göteborg alla Sveriges kommuner att gå med i Minime-

Medlemmar kan 
ladda ner rapporterna gratis. 

Kontakta info@avfallsverige.se 
om du saknar inloggnings-

uppgifter.

AVFALL SVERIGE

Pyrolys av slam – något 
för framtiden?

SLAMNÄTVERKET

TRÄFFEN SKULLE egent-

på deras pyrolysan-

en mycket intressant 
genomgång med bilder 

byggdes. Skånefrö pro-

med torkat slam genomfördes under försommaren. 

En omröstning visade att 8 av 10 deltagare tycker 

från enskilda avlopp. 
-

-
gödsling av åkermark som pågått i Skåne sedan 1981. 

-
metaller i grödor.  

de därför får så kallat ”dött slam” till reningsverket. 
Dessutom kommer slamleveranser att stoppas till re-

-

en extra dimension när man vill nätverka. 

Årets slamnätverksträff, som av förklarliga 

skäl blev digital, erbjöd ett fullspäckat program 

om pyrolys och alternativ hantering av slam. 

Träffen lockade 84 entusiastiska deltagare från 

norr till söder och från avfall, miljö och VA – 

precis som det ska vara på en nätverksträff.

TEXT JENNY WESTIN, AVFALL SVERIGE

MER INFORMATION om slamnätverket finns på 
www.avfallsverige.se

mailto:info@avfallsverige.se
http://www.avfallsverige.se/
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Nya ordföranden

ARBETSGRUPPERNA

AVFALLSANLÄGGNINGAR: ANNELIE BIVÉN, 

SRV ÅTERVINNING 

-

säger Annelie Bivén.

-

-
ten.

Efter två år i arbetsgruppens projekt-
kommitté, som bland annat beslutar om 

som ordförande.
– Vi driver spännande projekt om 

bland annat deponiskatten, om föro-

om mottagning av förorenade massor. 
Arbetsgruppen ger en större gemensam 
kraft att ta upp förekommande frågeställ-

BIOLOGISK ÅTERVINNING: KJERSTIN EKVALL, 

SENIOR RÅDGIVARE SYSAV, MALMÖ

– Idag jobbar jag med omvärldsbevak-

med att dra igång satsningen med att 
-

bland annat som rådgivare på Avfall 

biologisk återvinning.

-

brett.
– Det ska bli fantastiskt roligt att gå in 

-

-
marknadsutredningen, nu vill vi se till att 

viktigt att vi kan utnyttja matavfallet som 
en resurs. 

FÖREBYGGANDE: AGNETA LANTTO  

FORSGREN, VERKSAMHETSCHEF AVFALL 

SKELLEFTEÅ KOMMUN

– Vi är 35 personer som arbetar med av-

projekt på gång, där vi ständigt försöker 

verkligen fram emot att få vara ordföran-

Med avfallsansvar i en kommun stor 

-

målet för att minska mängderna mat- 

– 25/25-målet är ett otroligt bra mål 
som jag tycker att vi ska fortsätta att 
arbeta aktivt med inom arbetsgruppen. 

nya nationella målen som påskyndar om-
ställningen till en cirkulär ekonomi där 

som riksdagen tog i somras om att kom-

-
gande av avfall kommer också att vara en 
spännande fråga att arbeta med.

KOMMUNALT ANSVAR: HILDA KRAAMER, 

KRETSLOPP OCH VATTEN, GÖTEBORGS STAD

jobba med kundrelationer, säger Hilda 

Vi säger välkomna till fem 

medlemmar, som nu tar plats som 

ordföranden i lika många av Avfall 

Sveriges arbetsgrupper.

TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE

AVFALLSANLÄGGNINGAR 
Annelie Bivén,  
SRV återvinning

BIOLOGISK ÅTERVINNING 
Kjerstin Ekvall,  
Senior rådgivare Sysav, 
Malmö

FÖREBYGGANDE
Agneta Lantto Forsgren, 
verksamhetschef avfall 
Skellefteå kommun 

KOMMUNALT ANSVAR
Hilda Kraamer,  
Kretslopp och vatten,  
Göteborgs Stad

KOMMUNIKATION
Håkan Gustafsson,  
renhållningschef  
Örebro kommun



AVFALLSANLÄGGNINGAR 

ORDFÖRANDE Annelie Bivén,  
SRV återvinning,  
annelie.biven@srvatervinning.se
SEKRETERARE Camilla Nilsson,  
camillla.nilsson@avfallsverige.se

BIOLOGISK ÅTERVINNING 

ORDFÖRANDE Kjerstin Ekvall,  
Sysav,  
kjerstin.ekvall@sysav.se
SEKRETERARE Caroline Steinwig,  
caroline.steinwig@avfallsverige.se

ENERGIÅTERVINNING 

ORDFÖRANDE Ulf Kullh, 
Umeå Energi, 
ulf.kullh@umeaenergi.se
SEKRETERARE Klas Svensson,  
klas.svensson@avfallsverige.se

FÖREBYGGANDE 

ORDFÖRANDE Agneta Lantto Forsgren,  
Skellefteå,  
agneta.lanttoforsgren@skelleftea.se
SEKRETERARE Åsa Hagelin,  
asa.hagelin@avfallsverige.se

INSAMLING 

ORDFÖRANDE Hans Zackrisson, 
Renova, Göteborg,  
hans.zackrisson@renova.se
SEKRETERARE Jon Nilsson-Djerf, 
jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se

KOMMUNALT ANSVAR 

ORDFÖRANDE Hilda Kraamer,  
Kretslopp och vatten, Göteborg
hilda.kraamer@kretsloppochvatten. 
goteborg.se
SEKRETERARE Jenny Westin, 
jenny.westin@avfallsverige.se

KOMMUNIKATION 

ORDFÖRANDE Håkan Gustafsson,  
Örebro,  
hakan.gustafsson@orebro.se
SEKRETERARE Anna-Carin Gripwall, 
anna-carin.gripwall@avfallsverige.se

ÅTERVINNINGSCENTRALER 

ORDFÖRANDE Peter Nyström, 
Roslagsvatten,  
peter.nystrom@roslagsvatten.se
SEKRETERARE Britta Moutakis, 
britta.moutakis@avfallsverige.se

Kontakta gärna  

arbetsgrupperna om du 

har frågor eller synpunkter

-

engagerad i under tolv år.
– Det är väldigt roliga frågor i vår ar-

Det är långsiktiga, strategiska frågor som 
är jätteintressanta.

Returpappersförordningen, krav på 

av avfall är några av många frågor som 
nu ligger på arbetsgruppens bord. Det 
gäller att väga in miljömässiga, men ock-

– De förändringar som nu genom-
förs väldigt fort i lagstiftningen måste 
vi vara snabba med att anpassa oss till 

Avfall Sveriges medlemmar ska ges bästa 
nytta.

KOMMUNIKATION: HÅKAN GUSTAFSSON, 

RENHÅLLNINGSCHEF ÖREBRO KOMMUN

säger Håkan Gustafsson. 

kommunikation.
– Som ordförande vill jag få mer driv 

-
ma en bestående beteendeförändring. 
Hur kan vi använda samma mekanismer 
som får folk att välja att ägna mer tid åt 

-
-

nande område att fördjupa sig inom.
Att den nya rollen kommer att innebä-

ra ytterligare en arbetsuppgift bekymrar 
inte Håkan.

-

Samtliga arbetsgruppsordföranden sit-
ter också med i Avfall Sveriges Utveck-
lingskommitté, som beslutar om vilka 
projekt som ska beviljas bidrag. 

Göteborg  
siktar på CCS 

60 miljoner får  
Stena att flytta
Kirunas nya centrum växer. Kyrkan Kirunas nya centrum växer. Kyrkan 
är planerad att få sin nya plats är planerad att få sin nya plats 
nära Stena Metalls återvinningsan-nära Stena Metalls återvinningsan-
läggning. Efter sju års förhandling-läggning. Efter sju års förhandling-
ar har företaget nu accepterat en ar har företaget nu accepterat en 
ersättning om 60 miljoner kronor, ersättning om 60 miljoner kronor, 
för att flytta till en ny tomt öster för att flytta till en ny tomt öster 
om staden. Det blir gruvbolaget om staden. Det blir gruvbolaget 
LKAB som betalar notan.LKAB som betalar notan.

Säckstopp ökade 
återvinningen 
Sedan årsskiftet tar NSR inte 
emot säckar med blandat avfall på 
återvinningscentralerna i nordväs-
tra Skåne. Säckstoppet har lett till 
att felsorteringen minskat kraftigt.

– Nu går nästan 50 procent mer 
material till återbruk och återvin-
ning istället för att förbrännas, 
säger Anna-Karin Falkenström på 
NSR.

Göteborg och Sverige kan bli först 
i världen med att skapa gemen-
sam infrastruktur för transport av 
flytande koldioxid som utvinns via 
koldioxidavskiljning, CCS teknik. 
Projektet har döpts till CinfraCap 
och är ett unikt samverkansprojekt 
mellan Göteborg Energi, Nordion 
Energi, Preem, St1, Renova och 
Göteborgs Hamn AB.

– CCS-tekniken är en viktig 
pusselbit för att klara framtidens 
avfallssystem, säger Renovas vd 
Anders Åström. Även om vi fort-
sätter att sortera ut och återföra 
produkter och material ur avfallet 
kommer det alltid att finnas en 
del avfall som inte är lämpligt för 
detta. Sådant avfall, som för-
bränns i avfallskraftvärmeverket, 
gör istället stor nytta som el- och 
värmeenergi.

AVFALL SVERIGE

mailto:annelie.biven@srvatervinning.se
mailto:camillla.nilsson@avfallsverige.se
mailto:kjerstin.ekvall@sysav.se
mailto:caroline.steinwig@avfallsverige.se
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Gotlandsfärja  
kör på biogas 

Kvinna hittad 
i sopbil
En renhållningsarbetare i Örebro gjor-
de en olustig upptäckt när hen tömt 
en container – från sopbilen lastutrym-
me hördes ljud från en människa.

Räddningstjänst larmades till 
platsen och kunde hjälpa en kvinna i 
30-årsåldern ut från sopbilens inre.

– Personen ska under omständig-
heterna vara vid gott mod, om man 
kan uttrycka sig så. Det har ju varit en 
del bråte som hamnat över personen, 
säger Linda Forsberg, teamledare på 
SOS Alarm till Nerikes Allehanda.

Allt fler känner till och 
har uppfattat problemet 
med invasiva främman-
de arter, men samtidigt 
säger 17 procent av 
befolkningen att de har gjort aktivite-
ter som kan ha orsakat spridning av 
invasiva arter. Nu går Naturvårdsver-
ket och Havs- och vattenmyndigheten 
samman med en mängd andra aktörer 
för att få ut kunskap om hur man som 
privatperson hindrar spridningen.

− Vi måste bli bättre på att stoppa 
invasiva växter och djur innan de blir 
ett problem. Många fler måste göra 
mycket mer, säger Henrik Lange, hand-
läggare på Naturvårdsverket. 

Konsten flyttar  
in på Kikås 

Effektivare förbränning med rätt sand

Mölndal har fått en ny utomhuskonsthall 
på sin återvinningscentral Kikås. Konst-
nären som smyckat heter Christoffer 
Sagei. Enligt planerna ska den färgglada 
väggen utökas under 2021.

Sand av metallisk mineral kan höja avfallsförbränningens verkningsgrad med nästan 
tio procent och påverka både elnät och fjärrvärme. Det visar försök vid Chalmers.

Det är närmare bestämt titanmetalloxiden ilmenit (FeTiO3) som har en större syre-
bärande förmåga än den vanligtvis använda kvartssanden. De nya sandkornen flyttar 
runt syret från platser med överskott till punkter med för lite syre. Kort sagt blir 
resultatet att avfallet brinner bättre. En kemisk process på miniatyrnivå bidrar till att 
luftöverskottet kan reduceras, ångtemperaturen höjas och pannans belastning ökas.

I samarbete med Eon har en teknik utvecklats för att återvinna ilumeniten efter 
förbränning.

Matavfall kan bli fiskfoder 
Waste2Fish är namnet på ett forskningsprojekt vid Tekniska verken i Linköping, Waste2Fish är namnet på ett forskningsprojekt vid Tekniska verken i Linköping, 
där mikroorganismer används för att omvandla matavfall till fiskfoder. Testerna i där mikroorganismer används för att omvandla matavfall till fiskfoder. Testerna i 
biogaslaboratoriet visar att det går att omvandla cirka 30 procent av matavfallet biogaslaboratoriet visar att det går att omvandla cirka 30 procent av matavfallet 
till ättiksyra och mjölksyra. De båda syrorna kan användas för odling av jästcel-till ättiksyra och mjölksyra. De båda syrorna kan användas för odling av jästcel-
ler som är särskilt bra som laxfoder, medan resterande matavfall fortsatt kan bli ler som är särskilt bra som laxfoder, medan resterande matavfall fortsatt kan bli 
biogas. På sikt är förhoppningen att matavfall ska kunna ersätta sojamjöl, som biogas. På sikt är förhoppningen att matavfall ska kunna ersätta sojamjöl, som 
är en vanlig ingrediens i dagens fiskfoder och som har stor klimatpåverkan.är en vanlig ingrediens i dagens fiskfoder och som har stor klimatpåverkan.

VÄRLDEN ÅRLIGA KONSUMTION 

AV MATERIAL HAR NU NÅTT 

100 MILJONER TON. ANDELEN 

SOM ÅTERVINNS BERÄKNAS 

TILL 8,6 PROCENT, SKRIVER 

WORLD ECONOMIC FORUM.

MILJONER TON

100

Kampanj om  
invasiva arter  

Destination Gotlands båda gasdrivna 
fartyg har börjat blanda in biogas i sitt 
drivmedel. Dessa fartyg är startskot-
tet för övergången till gasdrift, vilken 
kan bestå av både flytande naturgas 
(LNG) och flytande biogas (LBG) och 
även en blandning av de båda.

– Våra resenärer följer inte bara 
med på en resa mellan Gotland och 
fastlandet, säger vd Christer Bruze-
lius. De följer även med på vår resa 
mot klimatneutral färjetrafik.

QR-kod blir produktpass 
Modeföretaget Residus lanserar en spårbar leverans-
kedja i alla sina produkter som visar att varumärket 
och den kedja av leverantörer som ligger bakom 
plaggen tar ansvar för både sin inverkan på miljö 
och villkoren för de fabriksanställda. 

En QR-kod på tvättlappen läses av med en 
mobilkamera. Då ges tillträde till information 
om vilka fabriker som ligger bakom plagget, från råvara 
i fibern till sömnad av plagget. Oavsett om plagget är nytt eller köpts i andra hand så 
finns informationen kvar i tvättlappen och kan läsas in av nästa ägare.



Posttidning Porto betalt B
Ev retur till Avfall Sverige,
Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö

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!

http://www.sansac.se/
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