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Nu skapar vi verktyg och verkstad
för en cirkulär ekonomi
I SOMRAS PRESENTERADE regeringen den

efterlängtade strategin för cirkulär ekonomi. Den må sakna konkreta styrmedel
I|UDWWLQUlWWDGHWUHVXUVH̆HNWLYDVDPKlOOH
PHGJLIWIULDPDWHULDOÀ|GHQVRPHIWHUVWUlvas, 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
DWWYDUDOHGDQGHLKnOOEDUKHWVIUnJRUOLJJHU
nUHIWHUPnQJDDQGUDWLOORFKPHGOlQGHU
VRP3ROHQRFK6SDQLHQYDUVQDEEDUH
PHGVLQDQDWLRQHOODVWUDWHJLHU2FK$YIDOO
Sverige fastlade sin redan 2005 genom
YLVLRQHQ'HW¿QQVLQJHWDYIDOO)|UYnU
vision är inget annat är en strategi för en
FLUNXOlUHNRQRPLRFKGHQlUIRUWIDUDQGH
OHYDQGHRFKVWDUNLDOOWYDGYLJ|U
DEN NATIONELLA STRATEGIN släpptes nästan samtidigt med det nya skyltsystem som
Avfall Sverige arbetat fram tillsammans
PHGPHGOHPPDURFKHQEUHGSDOHWWDY
H[SHUWHURFKUHSUHVHQWDQWHUI|UWlQNEDUD
DQYlQGDUH(QKHWOLJDIlUJHUV\PEROHURFK
terminologi gör det möjligt för producenter
RFKDYIDOOVKDQWHUDUHDWWNRPPXQLFHUDSn
samma sätt mot alla medborgare. Det må
vara en slump att dessa båda lanseringar
sammanföll i tid, men det var en lyckosam
VnGDQ)|UVN\OWV\VWHPHWlUHWWPDVVLYW
ELGUDJWLOOFLUNXOlUHNRQRPL,QWUHVVHWKDU
YDULWVWRUWRFKGlUPHG¿QQVSRWHQWLDOHQ
att på ett enkelt sätt vägleda i källsorteringHQEnGHKHPPDLN|NHWSnnWHUYLQQLQJVVWDWLRQHQRFKSnnWHUYLQQLQJVFHQWUDOHQ-D
UHGDQLEXWLNHQVHUGXKXUHQI|USDFNQLQJ
VNDVRUWHUDVYLONHW|NDUP|MOLJKHWHUQDDWW
YlOMDKnOOEDUDDOWHUQDWLY
MEN DET KRÄVS ÀHUYHUNW\J.RQVXPHQWmakten kan stärkas genom bättre information om produkternas inverkan på miljön.
Det osynliga avfallet, det som tillkommer
under produktionen, måste synliggöras.

Avfall Sverige belyser genom sin kampanj
#osynligtavfall detta problem. Men det är
UHJHULQJHQVRPKDUP|MOLJKHWDWWIDNWLVNW
nWJlUGDGHW'HWlUK|JWLGDWWLQI|UDNUDY
på produktpass, så att det blir tydligt för
alla att klimatkostnaden för ett kilo nötkött
lUNURQRURFKDWWHQHQGDPRELOWHOHfon genererar 86 kilo avfall. Genom att
V\QOLJJ|UDGHWRV\QOLJDI|UÀHUNDQ6YHULJH
XSSPXQWUDWLOOHQPHUKnOOEDUNRQVXPWLRQ
VIKTIGAST ÄR DOCK att ställa krav på proGXFHQWHUQD+lUEHK|YVW\GOLJDULNWOLQMHU
RFKODJVWLIWQLQJVRPJDUDQWHUDUSURGXNWHU
med en längre livslängd, som är enklare
DWWUHSDUHUDOlWWDUHDWWnWHUYLQQDRFK
KHOWJLIWIULDGHQGDJGHVNDnWHUYLQQDV
3URGXFHQWHUPnVWHSnHWWKHOWDQQDWVlWW
än idag avkrävas ansvar för det de sätter
på marknaden.
DÅ KAN AVFALL SVERIGES VISION

även bli regeringens:
'HW¿QQVLQJHW
avfall.

TEXT TONY CLARK, VD AVFALL SVERIGE
FOTO GUGGE ZELANDER
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NYHETER
FOTO DANIEL LARSSON

Här är Sveriges strategi
för cirkulär ekonomi
I juli presenterade regeringen sin plan för en
långsiktig och hållbar omställning av samhället.
EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING OCH JLIWIULDFLUNXOlUDÀ|GHQlU

Nya insamlingskraven
senareläggs
Vid årsskiftet var det tänkt att krav om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar
samt matavfall skulle börja gälla. I juni, meddelade regeringen att denna tidpunkt skjuts fram.
BESLUTET OM EN senareläggning kommer en månad efter det

DWW1DWXUYnUGVYHUNHWDYVODJLWDQV|NQLQJDUQDIUnQVnYlO)7,
)|USDFNQLQJVRFKWLGQLQJVLQVDPOLQJHQVRP705RPDWWEOLVn
kallat tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningarna.
Regeringen lovade att de efter sommaren skulle lämna besked om när kraven istället ska träda i kraft, men i skrivande
stund saknas fortfarande svar på denna fråga.
)|UVHQLQJHQEOLUVlUVNLOWSnWDJOLJI|UGHWDOHWNRPPXQHUVRPUHGDQKDULQUlWWDWHJQDIDVWLJKHWVQlUDV\VWHPI|U
insamling av förpackningsavfall. Istället för full ersättning
från producenterna för denna insamling, såsom den nya förRUGQLQJHQDYVnJPnVWHHQKHOGHO¿QDQVLHUDVYLDDYIDOOVWD[DQ
(QDYGHNRPPXQHUVRPNRPPHUDWWGUDEEDVKDUXSSVNDWWDW
intäktsbortfallet till 18–20 miljoner kronor för 2021.
bYHQLQVDPOLQJHQDYI|USDFNQLQJDUYLGÀHUERVWDGVKXV
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.
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två grundläggande tankar i regeringens strategi för cirkulär
ekonomi. Regeringen betonar vikten av samverkan mellan
SROLWLNHQQlULQJVOLYHWR̆HQWOLJVHNWRUDNDGHPLSULYDWSHUVRQHURFKFLYLOVDPKlOOHWI|UDWWRPVWlOOQLQJHQVNDO\FNDV
Strategin innebär bland annat att Sverige ska styras mot att
produkter utformas för en lång livslängd, att ökad användning av giftfria återvunna material i nya produkter ska främjas samt att styrmedel utformas som bidrar till ökat utbud
RFKHIWHUIUnJDQSnFLUNXOlUDSURGXNWHUWMlQVWHUnWHUEUXNRFK
nWHUYXQQDPDWHULDO)OHUDKDQGOLQJVSODQHURFKnWJlUGHUlUDWW
vänta från regeringen.
.RPPXQHUQDDQJHVLK|JJUDGELGUDWLOORPVWlOOQLQJHQ
EODQGDQQDWJHQRPLQIRUPDWLRQLQQRYDWLRQRFKWHNQLN
XWYHFNOLQJI|UDWWIUlPMDHQDYIDOOVKDQWHULQJVRPELGUDUWLOO
FLUNXOlUDRFKIRVVLOIULDPDWHULDOÀ|GHQ
±)|UPLJNDQVWUDWHJLQYDUDHWWVW|GDWWGHQlUIUDPWDJHQ
SnHQQDWLRQHOOQLYnRFKDWWGHQEHWRQDUDWWDYIDOOlUHQUHVXUV
det kan öka statusen på avfallsfrågorna. Men det kommer
lQGnDWWEOLHQXWPDQLQJDWWWDGHWLQLKHODNRPPXQHQVYHUNVDPKHWVlJHU.DWDULQD-lUYHUXS)ULVN0LOM|VDPRUGQDUHSn
%HUJVRFK+lUMHGDOHQVERODJ9DWWHQ PLOM|UHVXUV
”Inrätta en cirkulär myndighet”
,HQGHEDWWDUWLNHOL'DJHQV1\KHWHULMXOLJHUI|UHWDJVOHGDUH
RFKH[SHUWHULQRPKnOOEDUKHWRFKDYIDOOVKDQWHULQJGlULEODQG
$YIDOO6YHULJHVYG7RQ\&ODUNVLQV\QSnGHQQ\DVWUDWHJLQ
´9LYlONRPQDURFKXSSPXQWUDUUHJHULQJHQVDUEHWHPHG
HQQDWLRQHOOVWUDWHJLI|UFLUNXOlUHNRQRPLRFKDQVHUDWW
inrättandet av ett tvärpolitiskt klimatkollegium är ett steg i
rätt riktning. Det är dock långt ifrån tillräckligt. Historiska
HUIDUHQKHWHUYLVDUDWWODJVWLIWQLQJRFKVW\UPHGHOlUGHWPHVW
H̆HNWLYDVlWWHWDWWIUlPMDWHNQLVNLQQRYDWLRQRFKNOLPDWVPDUWDEHWHHQGHI|UlQGULQJDU)|UDWW6YHULJHVNDNXQQDNRPPD
ikapp omvärlden uppmanar vi regeringen att inrätta en ny
H[SHUWP\QGLJKHWI|UFLUNXODULWHWRFKUHVXUVH̆HNWLYLWHW´

NYHETER

Systemet för
spårbarhet
skjuts upp

FOTO QUIMONO

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.
DET ÄR ETT omfattande system för

Skatt på engångsprodukter förslås
Muggar och livsmedelsbehållare som helt eller delvis består
av plast bör beskattas med 5 kronor respektive 7 kronor,
föreslår en statlig utredning.
SKATTEN SKA MINSKA nedskräpningen,
förebygga avfall samt minska utsläpp i
SURGXNWLRQVRFKDYIDOOVOHGHWPHQDUGHQ
särskilde utredaren Anders Bengtsson.
Skatten ska justera det ”marknadsmisslyckande”, som resulterat i att
HQJnQJVDUWLNODUlUVnELOOLJDRFKLQWH
alls återspeglar den miljöpåverkan som
de orsakar. En generell skatt på alla
engångsartiklar är dock inte möjligt att
införa eftersom vissa av dem är nödYlQGLJDLVDPKlOOHWVDPWLGLJWVRPGHW
saknas bra alternativ.
Att utredaren inriktar sig just på mugJDURFKOLYVPHGHOVEHKnOODUHDQJHVEHUR
på att det konsumeras stora mängder
DYMXVWGHVVDSURGXNWHURFKDWWI|UEUXNningen väntas öka. Vidare är det små
PlQJGHUVRPnWHUYLQQVRFKGHVWnUI|U
en stor del av nedskräpningen.
$YGUDJXSSWLOOUHVSHNWLYHNURQRU
I|UHVOnVRPSODVWLQQHKnOOHWlUOnJW1nJRW

avdrag för biobaserad eller återvunnen
plast föreslås däremot inte, eftersom det
VDNQDVHQW\GOLJGH¿QLWLRQDYYDGGHW
skulle omfatta.
Utredningen beräknar att skatten i ett
inledande skede ska leda till en minskad
I|UEUXNQLQJDYPXJJDURFKOLYVPHGHOV
EHKnOODUHPHGFLUNDSURFHQWRFK
intäkter om 3,8 miljarder kronor per år.
– Avfall Sverige välkomnar skatten på
engångsprodukter. Men det gäller att
SODVWPXJJDURFKSODVWEHKnOODUHLQWHHUsätts av engångslösningar i andra material. Vi vill se mer innovativa pantsystem
RFKUHVXUVH̆HNWLYDÀHUJnQJVSURGXNWHU
Om regeringen verkligen vill åstadkomma en beteendeförändring bör skatteintäkterna användas för att utveckla
sådana lösningar. Göteborgs engångsfria
NXOWXUNDODVlUHWWJRWWH[HPSHOSnKXU
man kan jobba, säger Avfall Sveriges vd
7RQ\&ODUN /lVPHUSnVLGDQ 

1,2 MILJONER TON
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.

UDSSRUWHULQJDYIDUOLJWDYIDOORFKL
förlängningen också övrigt avfall, som
VNXOOHKDVM|VDWWVLDXJXVWL)|UlQGULQ
gen berör uppskattningsvis en miljon
YHUNVDPKHWHUVRPSURGXFHUDUWUDQVSRUWHUDUVDPODULQEHKDQGODUVDPW
PlNODUHOOHUKDQGODUPHGIDUOLJWDYIDOO
Målet är att förbättra kunskapen om
vilka mängder som uppkommer, vart
GHI|UVRFKKXUGHEHKDQGODV0HQLQIRUPDWLRQHQRPKXUV\VWHPHWNRPPHU
DWWLPSOHPHQWHUDVKDUGU|MW
(IWHUNUDIWLJNULWLNKDUUHJHULQJHQ
beslutat om regelförändringar. En
XW|NDGDQWHFNQLQJVVN\OGLJKHWE|UMDU
gälla den 1 augusti. Den preciserar
VN\OGLJKHWHQRPKXURFKYDGVRP
YHUNVDPKHWHUVNDI|UDDQWHFNQLQJDU
RP%ODQGDQQDWVNDEHKDQGODUHI|UD
anteckningar kring resultatet av beKDQGOLQJHQ)UnQGHQQRYHPEHUVND
GHVVDYHUNVDPKHWHUE|UMDUDSSRUWHUD
in antecknade uppgifter om det farliga
DYIDOOHWWLOOGHWQ\DDYIDOOVUHJLVWUHWKRV
Naturvårdsverket.
Anna Andersson, miljöstrateg på
Sysav, är i grunden positiv till att
Sverige får bättre koll på mängden
DYIDOORFKYDUWGHWI|UVPHQlUP\FNHW
NULWLVNWLOOKXUV\VWHPHWLQI|UV
±'HWlURHUK|UWP\FNHWLQIRUPD
WLRQVRPVNDOlPQDVRFKSnHWWNRPS
OLFHUDWVlWW7URWVDWWODJHQWUlWWLNUDIW
KDUGHWLQWHNRPPLWQnJRQQ\LQIRUPDWLRQRPKXUGHWKlUVNDIXQJHUDL
praktiken, så vi som jobbar med detta
KDUVYnUWDWWI|UEHUHGDRVVRFKYLKDU
inte fått tillgång till något testsystem.
'HWEOLUP\FNHWVYnUWDWWKLQQDNODUW
till den 1 november.
Enligt Naturvårdsverket ska inga
DQWHFNQLQJDUEHK|YDUDSSRUWHUDVLQ
retroaktivt för perioden 1 augusti till
31 oktober.
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NYHETER

AVFALLSTRENDEN 2019

Mer sortering och
minskat restavfall

AVFALLSTRENDEN 2019
milj. ton

5
4
3

Förra året behandlades 467 kg/person eller
totalt drygt 4,8 miljoner ton avfall från hushållen
i Sverige, vilket är oförändrat jämfört med 2018.
AVFALL SVERIGES STATISTIK |YHUKXVKnOOV

avfall i Sverige visar att mängden restDYIDOOPLQVNDWPHGI\UDSURFHQWRFK
LQVDPOLQJHQDYPDWDYIDOOKDU|NDWPHG
VMXSURFHQW7RWDOWPLQVNDGHPDWRFK
restavfallet från 216 till 209 kg per person.
Insamlingen av förpackningsavfall från
KXVKnOOKDU|NDWPHGI\UDSURFHQWIUnQ
WLOONJSHUSHUVRQ6DPWLGLJW|NDU
DQGHOHQNRPPXQHUPHGIDVWLJKHWVQlUD
fyrfacksinsamling.
– Att den insamlade mängden restavfall
PLQVNDURFKI|USDFNQLQJVDYIDOOHW|NDU

2
1
0

2015

2016

2018

2019

samtidigt som andelen
Total mängd behandlat hushållsavfall
Ton
kg/pers
andel %
Materialåtervinning
1 521 760
147
32
kommuner med fastigÅtervinning av konstruktionsmaterial
146 790
14
3
KHWVQlUDLQVDPOLQJEOLU
Biologisk återvinning
685 980
66
14
ÀHUJHUW\GOLJDVLJQDOHU
Energiåtervinning
2 426 610
235
50
Deponering
37 370
4
1
om att ju enklare det
Totalt behandlad mängd
4 818 510
467
100
är att sortera, ju mer
Källa: Avfall Sverige
VDPODVLQVlJHU-HQQ\
Westin, rådgivare
Avfall Sverige.
KnOOVDYIDOOHWJLFNWLOOHQHUJLnWHUYLQQLQJ
161 kg per person gick till materia2019, motsvarade 235 kg per person.
låtervinning, inklusive återvinning av
'HSRQHULQJPRWVYDUDUNJSHUSHUVRQ
konstruktionsmaterial. 67 kg per person
vilket är bland de lägsta i världen.
EHKDQGODGHVELRORJLVNW+lOIWHQDYKXV-

Plastförpackningar som inte
återvinns får straffavgift
Som en del i EU-kommissionens ekonomiska överenskommelse
i somras ska alla medlemmar betala drygt 8 000 kronor per
ton på plastförpackningar som inte materialåtervinns.
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.
±0nQJDIUnJHWHFNHQNYDUVWnUDWWUlWDXWLQQDQYLNDQVlJDYDGGHWKlUEHVOXWHW
NDQInI|UH̆HNWHUEODQGDQQDWKXUDYJLIWHQVNDLQI|UDVL6YHULJH0HQ$YIDOO
6YHULJHEHYDNDUIUnJDQVlJHU7RQ\&ODUNYG$YIDOO6YHULJH
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Nya avfallsregler
Efter sommaren började ﬂera
nya avfallsregler att gälla.
ÄNDRINGARNA I avfallsförordningen inne-

bär bland annat krav på separat insamOLQJDYYLVVWE\JJRFKULYQLQJVDYIDOOXW
ökade rapporteringskrav om mängderna
kommunalt avfall i kommunen, skärpta
NUDYSnKDQWHULQJDYVSLOOROMRURFKIDUOLJW
DYIDOOVDPWXW|NDGDQWHFNQLQJVVN\OGLJKHW
RFKUDSSRUWHULQJVNUDYI|UKDQWHULQJDY
farligt avfall.
Vid sidan om en ny avfallsförordning
KDUlQGULQJDUDYDYIDOOVODJVWLIWQLQJHQ
gjorts i miljöbalken. Det påverkar bland
annat kommunens avfallsansvar.
±'HWlUHQKHOGHODWWOlVDLQVLJSn
men Avfall Sveriges medlemmar kan enkelt få en överblick genom de dokument
RFKGHQFKHFNOLVWDYLSXEOLFHUDWSnYnU
KHPVLGDVlJHU6YHQ/XQGJUHQ$YIDOO
6YHULJHVFKHIVMXULVW

NYHETER

Sveriges skyltrevolution har startat
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.
ETT ENHETLIGT SÄTT att vägleda i sorteringen gör det lättare att göra rätt.
'HWKDUVDNQDWV0HGLQVSLUDWLRQIUnQ
'DQPDUNKDU$YIDOO6YHULJHGlUI|UODQserat ett svenskt system, som erbjuds till
NRPPXQHURFKDQGUDDYIDOOVKDQWHUDUH
men också till producenter.
– Vår strävan med det nya systemet är
DWWlQQXÀHUVNDW\FNDDWWGHWlUOlWWDWW
VRUWHUDVLWWDYIDOOUlWWVlJHU/DUV6WMHUQTYLVW 6 RUGI|UDQGHI|U$YIDOO6YHULJH
Systemet är tänkt att användas vid
IDVWLJKHWVQlUDLQVDPOLQJSnnWHUYLQningsstationer, återvinningscentraler, på
sopkärl, i soprum, vid insamling på stan
RFKSnI|USDFNQLQJDU
±)|UGHODUQDPHGHWWJHPHQVDPW
skyltsystem är att kunden kan känna
igen sig överallt. Oavsett om kunden
besöker sitt soprum, en återvinningsstation eller återvinningscentral. Det

EOLUKHOWHQNHOWOlWWDUHDWWJ|UDUlWWVlJHU
(OLVDEHWK-RKDQVVRQUHQKnOOQLQJVFKHI
vid Vakin.
Avfall Sveriges medlemmar, men också
experter på kommunikation, på avfallsKDQWHULQJRFKEHWHHQGHYHWHQVNDSKDU
GHOWDJLWLXWIRUPQLQJHQ6DPYHUNDQKDU
lYHQVNHWWLQRP1RUGHQ1RUJH)LQODQG
RFK,VODQGKnOOHUVRPElVWSnDWWLQI|UD
samma system, med vissa nationella jusWHULQJDUbYHQSURGXFHQWHUQDKDUYLVDW
intresse att anamma de nya symbolerna
±GHWXQGHUOlWWDUQlUHQYDUDVlOMVLÀHUD
QRUGLVNDOlQGHU)|USDFNQLQJVRFKWLGQLQJVLQVDPOLQJHQKDUGHOWDJLWDNWLYWLDUEHWHWPHGGHWQ\DV\VWHPHWRFKNRPPHU
att distribuera det till sina medlemmar.
'lUHPRWKDUcWHUYLQQLQJVLQGXVWULHUQD
YDOWDWWEHKnOODVLWWHJHWV\VWHPI|UYHUNVDPKHWVDYIDOOlYHQRPHQGHOVnGDQD
symboler också ryms inom systemet.

50 KILO PLASTSKRÄP PER METER
KUST ÅR 2040
Det årliga flödet av plast ut i världens hav
beräknas tredubblas till år 2040, visar rapporten Breaking the plastic wave, författad av
brittiska forskare i samarbete med Ellen
MacArthur Foundation. Men man pekar också
på att om rätt beslut fattas i dag kan plastflödet istället minska med upp till 80 procent.

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 SAMMANTAGNA livsmedelsavfallet

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

ska minska med minst 20 viktprocent
per capita från 2020 till 2025. Dessutom ska andelen av livsmedelsproGXNWLRQHQVRPQnUEXWLNRFKNRQVXment öka till 2025.
7YnHWDSSPnORPNRPPXQDOWDYIDOO
KDURFNVnEHVOXWDWVLHQOLJKHWPHG
EU-direktivet: andelen kommunalt
DYIDOOVRPPDWHULDOnWHUYLQQVRFKI|U
bereds för återanvändning ska öka
VXFFHVVLYW(WDSSPnOHWKDUHQVWHJUDQde ambitionsnivå fram till år 2035, då
minst 65 viktprocent av det kommunala avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.
Slutligen ska andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på
marknaden öka successivt från år 2022
med minst 30 procent till år 2030.
±9LKDUOlQJHHIWHUIUnJDWHWWQ\WW
HWDSSPnOI|UPDWDYIDOORFKRPÀHUI|Upackningar kan ges ett längre liv är det
förstås positivt, säger Avfall Sveriges
YG7RQ\&ODUN'lUHPRWlUYLEHVYLNQD
över att målet för återvinning enbart
berör kommunalt avfall. De stora
avfallsmängderna uppkommer inom
LQGXVWULQLQWHLKXVKnOOHQRFKGlUPHG
MlPI|UOLJDYHUNVDPKHWHU
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Ny dansk avfallsordning – hot eller möjlighet?
Inom fem år ska kommunala avfallsanläggningar för sortering och
behandling privatiseras, och många av dem läggas ner. Samtidigt
ska källsorteringen effektiviseras och materialåter vinningen öka.
Det framgår av den omställning av avfallssektorn som nu beslutats.
I SOMRAS ENADES den danska regeringen

PHGVMXDYGHWRWDOWSDUWLHUQDL)RONHtinget om ett avtal som kommer att omGDQDKHODGHQGDQVNDDYIDOOVKDQWHULQJHQ
0nOHWlUPLQVNDGNOLPDWSnYHUNDQRFK
ökad cirkulär ekonomi.
En omtvistad del i överenskommelsen
rör det kommunala avfallsansvaret. AnVYDUHWI|ULQVDPOLQJHQVNDOLJJDNYDUKRV
kommunerna, men inom fem år ska kommunala avfallsanläggningar bolagiseras,
vilket av många tolkas som en kommande
privatisering. Allt insamlat avfall ska
HUEMXGDVPDUNQDGHQDWWKDQWHUD
7RPP\$KOHUVIUnQNRQVHUYDWLYD
Venstre, ett av partierna bakom uppgörelsen, är nöjd:
– Genom avtalet minskar vi koldioxidXWVOlSSHQRFKVNDSDUHQIULDUHPDUNQDG
för avfall. Nu kommer vi att återvinna
PHURFKEUlQQDPLQGUHRFKVDPWLGLJW
kommer det att vara möjligt att bygga

en privat marknad för återvinning, säger
KDQLHWWSUHVVPHGGHODQGH
2UGI|UDQGHI|U'DQVN$̆DOGVIRUHQLQJ
är inte lika positiv:
– Vi är djupt bekymrade, säger Mads
-DFREVHQ
±)RONHWLQJHWOlJJHUIRUWIDUDQGHDQVYDUHWI|UGDQVNDUQDVDYIDOOKRVNRPPXnerna, men berövar oss alla verktyg för
att arbeta med att återvinna avfallet eller
driva anläggningar.
±'HWYHUNDUVRPDWWSULYDWLVHULQJKDU
varit målet, snarare än medlet.
Mer återvunnet material
Ökad återvinning ska åstadkommas
JHQRPVDPRUGQDGRFKHQKHWOLJNlOO
VRUWHULQJ|YHUKHODODQGHWOLNVRPPHOODQ
KXVKnOORFKYHUNVDPKHWHU.lOOVRUWHULQJL
tio olika fraktioner ska bli standard, men
somliga ska kunna läggas i samma kärl
I|UVRUWHULQJLHIWHUKDQG

Ett tak på mängden energiåtervunnet
DYIDOOVNDVlWWDVRFKLSULQFLSNRPPHUDOO
import av avfall för energiåtervinning att
stoppas. Vid årsskiftet ska den danska
PRWVYDULJKHWHQWLOO6YHULJHVNRPPXQHU
RFKUHJLRQHUOHYHUHUDHQSODQI|UYLOND
anläggningar som ska läggas ner.
Ett skäl till det stora omtaget kan
KlUOHGDVWLOOVWDWLVWLNHQ'DQPDUNOHGHU
den europeiska ligan vad gäller mängden
NRPPXQDOWDYIDOOSHUSHUVRQNJSHU
invånare under 2018, att jämföras med
6YHULJHVNJ
– Vi ligger otroligt bra till i Europa när
GXWLWWDUSnEHKDQGOLQJHQDYKXVKnOOVDYIDOO'HWlUREHJULSOLJWDWWGHWlQQX¿QQV
IRONVRPPHQDUDWWYLL'DQPDUNLQWHKDU
något att vara stolta över, säger Mads
-DNREVHQ

Kristianstad bäst på avfallshantering
Kristianstad har utsetts till årets avfallskommun i samband med Avfall Sveriges årsmöte.

Glada vinnare. Från vänster: Anders Olsén, Mathias Nilsson,
Simon Persson, Christofer Arvidsson, Daniel Grahn.
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NÖJDA KUNDER, UPPSKATTADE EHV|NSnnWHUYLQQLQJVFHQWUDOHURFK
K|JDPLOM|YlUGHQELGURJWLOOSODFHULQJHQ'HWUHQGHUDGHHWWVDPPDQvägt index på 92,3 poäng av 100 möjliga.
.ULVWLDQVWDGVERUQDlUEUDSnDWWVRUWHUDXWI|USDFNQLQJDURFKUHWXUSDSSHUYLONHWPHGI|UK|JPDWHULDOnWHUYLQQLQJRFKVPnPlQJGHUVRP
KDPQDULUHVWDYIDOOHWEDUDNJSHUSHUVRQYLONHWlUOnQJW
XQGHUULNVJHQRPVQLWWHWSnNJSHUSHUVRQ
±9LSn5HQKnOOQLQJHQKDUXQGHUPnQJDnUDUEHWDWPRWYLVLRQHQ
"Bäst i Sverige 2020" så det var riktigt roligt att vi lyckades vinna just
LnU9LVLRQHQWRJVIUDPDYYnUVW\UHOVHUHGDQnURFKKDQGODURP
DWWYDUDPRGHUQRFKOLJJDLIUDPNDQWVlJHU-RKDQ.DUOVYlUGYGSn
5HQKnOOQLQJHQ.ULVWLDQVWDG
6HGDQYLVLRQHQIRUPXOHUDGHVKDUEODQGDQQDWQ\DnWHUYLQQLQJV
FHQWUDOHULcKXVRFK$UNHOVWRUSLQYLJWVRFKYLOORURFKIULWLGVKXVKDU
fått fyrfacksinsamling.
3nDQGUDSODWVNRPIMROnUHWVYLQQDUHbQJHOKROPVNRPPXQRFKSn
WUHGMHSODWV)DOXQ
3ULVHWGHODVXWI|UnWWRQGHnUHWRFKKDUWLGLJDUHWLOOGHODWVEODQGDQQDWbQJHOKROP8GGHYDOOD7UROOKlWWDQ)DOXQRFK/XQG8QGHUODJHW
KDUKlPWDWVIUnQ$YIDOO6YHULJHVZHEEDVHUDGHVWDWLVWLNV\VWHP$YIDOO
:HERFKDOOVWDWLVWLNDYVHU

NYHETER

Vilket avfall har du?
Matavfall z^ůĂŬƚͬĮƐŬĞĂǀĨĂůů zZƂƚƐůĂŵ z'ƂĚƐĞů

sĊƌĂůƂƐŶŝŶŐĂƌĨƂƌĞƌĂďĞŚŽǀ͕ƐŵĊƐŬĂůŝŐĂΘƐŬĂůďĂƌĂ
z
ŝŽŐĂƐ;ƵƉƉŐƌĨŽƌĚŽŶƐďƌćŶƐůĞ͕KЖͲĊƚĞƌǀŝŶŶŝŶŐͿ
z
dƌƵŵŬŽŵƉŽƐƚĞƌŝŶŐ;ŐƂĚƐĞů͕ƐůĂŵͿ
zŶŐŚǇŐŝĞŶŝƐĞƌŝŶŐ;ĨćƌƐŬŚƂŶƐŐƂĚƐĞůͿ
zŶŐƐƚĞƌŝůŝƐĞƌŝŶŐ;ĚƂĚĂĚũƵƌͿ
z
^ŽƌƚĞƌŝŶŐƐƐǇƐƚĞŵŵĂƚĂǀĨĂůů

sĊƌĂƐǇƐƚĞŵŬůĂƌĂƌŐćůůĂŶĚĞŚǇŐŝĞŶŝƐĞƌŝŶŐƐŬƌĂǀ

dĞů͗нϰϲ;ϬͿϭϳϭͲϰϭϰϭϴϱ

ŝŶĨŽΛĞĐƐĂď͘ĐŽŵ

ǁǁǁ͘ĞĐƐĂď͘ĐŽŵ

Databas ska främja
giftfria kretslopp
Från den 5 januari 2021 måste leverantörer av
varor anmäla varor som innehåller särskilt farliga
ämnen i en ny databas.
RAPPORTERINGSSKYLDIGHETEN GÄLLER INOM EU/EES för
VlUVNLOWIDUOLJWlPQHSnNDQGLGDWI|UWHFNQLQJHQLHQKDOW
av mer än 0,1 viktprocent. Syftet med den så kallade
Scip-databasen är att göra information om dessa ämnen
WLOOJlQJOLJXQGHUYDURUVRFKPDWHULDOVKHODOLYVF\NHOLQNOXVLYH
i avfallsledet.
%HVWlPPHOVHQRPDQPlODQWLOO6FLSGDWDEDVHQ¿QQV
L(8VDYIDOOVGLUHNWLYRFKKDUQXLPSOHPHQWHUDWVLVYHQVN
lagstiftning.
Ändringen ses som ett led i målet att fördubbla den cirNXOlUDPDWHULDODQYlQGQLQJHQRFKDWWVDPWLGLJWPLQLPHUD
förekomsten av ämnen som medför problem för människors
KlOVDHOOHULPLOM|QLGHnWHUYXQQDPDWHULDOHQ

Ölkagge blev projektil
En renhållningsarbetare i Göteborg har skadats
av en ölkagge som lämnats i restavfallet.
DET VAR EN GASPATRONSnHQHQJnQJVEHKnOODUHI|U|O

i kompositmaterial som exploderade i samband med
insamlingen. Senare tester av insamlingsentreprenören
5HQRYDYLVDUKXU|ONDJJHQVNMXWHULYlJVRPHQSURMHNWLO
när avfallet komprimeras.
±7U\FNVDWWDEHKnOODUHVNDDOGULJOlJJDVLUHVWDYIDOOHW
)|UHQJnQJV|ONDJJDU¿QQVP|MOLJKHWHUDWWW|PPDJDVSDtronen, ibland krävs ett särskilt verktyg. Därefter kan de
OlPQDVWLOOnWHUYLQQLQJVlJHUcVD1lVOLQJSn(VNLOVWXQD
6WUlQJQlV(QHUJLRFK0LOM|
Huruvida engångsölkaggar omfattas av producentDQVYDUHWI|UI|USDFNQLQJDUlURNODUW)|USDFNQLQJVRFK
tidningsinsamlingen tittar i skrivande stund närmare på
frågan.

LÄS MER i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7
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Pant på småelektronik utreds
Många gamla mobiler och läsplattor samlas på hög utan att
komma till användning. Nu vill
regeringen undersöka om ett
pantsystem kan öka insamling
och återvinning.
UTREDNINGEN SKA FÖRESLÅ utformning av ett nationellt pantsystem för
småelektronik, men kan också presentera alternativa lösningar. Vidare
VNDEH¿QWOLJDÀ|GHQDYVPnHOHNWURQLN
kartläggas.
8WUHGDUHEOLU*XQQDU)UHGULNVVRQ
som tidigare bland annat arbetat på
6YHULJHVNRPPXQHURFKUHJLRQHU
1DWXUYnUGVYHUNHWRFKVRPNRQVXOW
Avfall Sveriges rådgivare Britta
Moutakis deltar som expert.

Kemikalieanvändningen ökar
Svenska verksamheter använde
7 procent mer hälso- och
miljöfarliga kemikalier under
2018 jämfört med 2008.
TOTALT ANVÄNDES 19,1 miljoner ton
NHPLNDOLHUNODVVDGHVRPKlOVRHOOHU
PLOM|IDUOLJD|NQLQJHQPRWVYDUDU
alltså 1,2 miljoner ton. Mest används
LQRPWLOOYHUNQLQJVLQGXVWULQRFKGHW
lURFNVnKlUVRPGHQVW|UVWD|NQLQJHQVNHWWPHGDQGHÀHVWDDQGUD
EUDQVFKHUPLQVNDWVLQDQYlQGQLQJ
0lQJGHQSHWUROHXPEUlQVOHQKDU
under perioden minskat med 1,9
PLOMRQHUWRQPHGDQ|YULJDKlOVRRFK
PLOM|IDUOLJDNHPLNDOLHUKDU|NDWPHG
3,1 miljoner ton.
I relation till BNP, det vill säga
användningen per producerad krona,
ses dock totalt sett en minskning.
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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.
TVISTEN INLEDDES 2018, Gn0LOM|RFKKlOVRVN\GGVQlPQGHQL6WRFNKROPI|UEM|G

7LSWDSSDWWI|UPHGODWUDQVSRUWDYKXVKnOOVDYIDOOWLOOQnJRQDQQDQlQGHHQWUH
prenörer som kommunen anlitar eller gett koncession för avfallstransporter.
7LSWDSSV|YHUNODJDQGHUHVXOWHUDGHLGRPVWROHQVEHG|PQLQJDWW´YDUNHQGHQ
DY7LSWDSSEHGULYQDYHUNVDPKHWHQHOOHUGHQDYIDOOVKDQWHULQJVRPGHQV\IWDU
till att förmedla är olaglig eller på annat sätt otillåten. I den mån det ändå kan
KDIXQQLWVDQOHGQLQJDWWYLGWDWLOOV\QVnWJlUGHUKDUHWWI|UEXGPRWKHODYHUNVDPKHWHQYDULWDOOWI|ULQJULSDQGH´
)|UDWWInHWWSUHMXGLNDWLIUnJDQYDUJUlQVHQI|UNRPPXQHQVDQVYDUI|UNRPmunalt avfall går krävs ett utlåtande från MÖD. I skrivande stund är det oklart
om de ger prövningstillstånd.

Mer byggavfall kan återvinnas
Potentialen för ökad återvinning inom byggsektorn är god,
men förutsättningarna behöver bli bättre, menar forskare
vid Chalmers Industriteknik.

PROJEKTET CONSTRUCTIVATE SOM ¿QDQ-

VLHUDVDY0LVWUDKDUIUDPI|UDOOWIRNXserat på två materialströmmar: betong,
som står för en stor del av det samlade
DYIDOOHWRFKSODVWVRPLGDJnWHUYLQQV
i mycket låg grad. Att plast i så liten
utsträckning återförs till kretsloppet
EHURUHQOLJW0D[%M|UNPDQSn&KDOPHUV
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.
7LOOYHUNQLQJHQDYFHPHQWRFKEHWRQJ
medför stora koldioxidutsläpp. En ny

återvinningsmetod där betongen värms
upp för att separera materialets cementRFKEDOODVWIUDNWLRQHUKDUXWIRUVNDWV5HVXOWDWHQlUKLWWLOOVP\FNHWORYDQGHlYHQ
om Max Björkman påpekar att det är en
bit kvar innan metoden kan användas i
stor skala.
– En utmaning i detta är den betyGDQGHHQHUJLPlQJGVRPEHK|YVI|UDWW
värma upp den använda betongen, säger
KDQ
LÄS MER i rapporten Constructivate – Hur kan
vi uppnå en ökad materialåtervinning av byggoch rivningsavfall i Sverige? som kan laddas
ner från closingtheloop.se

NYHETER

Dumpning gav fängelse
Fyra män har dömts till mellan ett och fyra års fängelse
för grovt miljöbrott, sedan de grävt ner stora mängder
batteriavfall.
TOTALT 2 000 TON så kallad svart massa

IUnQnWHUYLQQLQJDYEDWWHULHUKDUGXPSDWVLRPUnGHQUXQWgUHEUR.XPODRFK
(VNLOVWXQD6RPOLJWKDUORNDOLVHUDWVWLOO
en åker, annat på anläggningar men ockVnVRPI\OOQDGVPDVVRUYLGERVWDGVKXVL
Örebro.
0DVVRUQDLQQHKnOOHUP\FNHWK|JD
KDOWHUDYWXQJPHWDOOHUQD]LQNRFKQLFNHO
PHQlYHQP\FNHWK|JDKDOWHUDYÀHUD
DQGUDWXQJPHWDOOHURFKNODVVDVVRP
farligt avfall.
Avfallet kom ursprungligen från UreF\FOHPHQKDUOlPQDWVYLGDUHWLOOHQXQGHUOHYHUDQW|U/0$*VRPLVLQWXUVSUHG
DYIDOOHWYLGDUH'HWlU/0$*VlJDUHVRP

WLOOG|PVGHWOlQJVWDVWUD̆HW6DPWOLJD
I\UDKDURFNVnG|PWVWLOOQlULQJVI|UEXG
Ur domen från Örebro tingsrätt: ”Det
KDUU|UWVLJRPIHODNWLJKDQWHULQJDY
ofattbart stora mängder av miljöfarligt
DYIDOOVRPKDQWHUDWVSnHWWP\FNHWPLOM|farligt sätt, dels genom att det förvarats
XWRPKXVXWDQYlGHUVN\GGVDPWDWWGHWL
stora mängder grävts ner på olika platser
LODQGHW+DQWHULQJHQKDUVNHWWXQGHU
OnQJWLGYDULWV\VWHPDWLVNRFKVNHWWL
organiserad form för ekonomisk vinnings
VNXOO'lUWLOOKDUWLOOV\QVP\QGLJKHWHUQDYLOVHOHWWV*HQRPKDQWHULQJHQKDU
människor utsatts för direkt fara då de
KDQWHUDWGHWIDUOLJDDYIDOOHW+DQWHULQJHQ

KDUPHGI|UWVNDGRURFKNXQQDWPHGI|UD
skador av stor omfattning både på kort
RFKOnQJVLNWSnEnGHPlQQLVNRUVKlOVD
GMXURFKYl[WHU´
'RPHQKDU|YHUNODJDWVWLOOKRYUlWWHQ
I skrivande stund är det inte känt om de
beviljats prövningsrätt.

LI-ON POWER PRO

ÅTERANVÄNT MED CIRKULÄR MILJÖ OCH EKONOMI!
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/

12 ton 7m³,
100% batteridrift

19 ton 16m³,
100% batteridrift

27 ton N4 LWS 22m³,
100% batteridrift

27 ton 21m³,
100% Hydrogendrift

www.geesinknorba.com
WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS GeesinkNorba AB Torsåsgatan 3 Box 813 391 28 Kalmar
Tel: 0480-427400 Varuvägen 17-25 125 21 Älvsjö
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Ny vd på Avfall Norge
I augusti tillträdde Cecilie Lind som vd för Avfall Norge,
den norska branschorganisationen för avfall- och återvinningsbranschen. Hon har under flera år arbetat inom
Ragn-Sells, bland annat med hållbarhetsfrågor, men har
också erfarenhet från kommunal verksamhet.
Efter en omorganisation 2015 likställdes privata och
kommunala medlemmar i organisationen.
Tidigare
g
vd,, Nancyy Strand,, blir kvar som senior rådgivare.

Pressretur får ny vd
Rolf Johannesson är ny vd för återvinningsbolaget för returpapper, Pressretur, en av ägarna bakom Förpackningsoch tidningsinsamlingen, FTI. Rolf
kommer senast från SCA.
Tidigare vd, Andreas Boo, lämnar
Pressretur efter sju år för en tjänst
som ansvarig av försäljning av magsinpapper på Holmen Paper.

Delegation växer
Regeringen har utsett ordföranden för Återvinningsindustrierna, Annika Helker Lundström, till vice ordförande i delegationen 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.

Standardtrycket - Det Naturliga Valet

Papperssäckar AB
www.svenco.se 08-59440560
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Tillverkad i Sverige
Svensk råvara

&ƂƌĂƩĨĊĞŶŚĞƚůŝŐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝŚĞůĂ^ǀĞƌŝŐĞĂǀƐĞĞŶĚĞŝŶƐĂŵůŝŶŐĂǀŵĂƚĂǀĨĂůůĂŶǀćŶĚƐĞƩƚǇĚůŝŐƚ
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AFFÄRSNYTT

Ny i Lidingö

Wennerström till Esem

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

Stefan Wennerström är ny återvinningschef för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Esem. Han
kommer närmast från en vd-post för
biogasföretaget Biond och har även
erfarenhet från energi- och återvinningsföretaget Stockholm Exergi.

Joakim har hittat HEM

Utökning för Vakin

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 matavfallspåsar och restavfallspåsar här.
Kanske behöver Halmstad ett helt nytt
insamlingssystem, för att lösa den
fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar.

Nordmalings kommun blir delägare i
Vakin genom det kommunala bolaget
Nordva. Därmed utökas det kommunövergripande samarbetet vad gäller drift
underhåll och investeringar i delägarnas
VA-anläggningar och ansvar för avfallshantering till att gälla tre kommuner. Sedan
tidigare ingår Umeå och Vindeln.

Veolia har lagt bud på Suez
Motsvarande nästan 30 miljarder kronor har den franska avfalls- och VAkoncernen Veolia erbjudit Engie för knappt en tredjedel av aktierna i Suez. Målet
sägs vara att ”bygga den franska världsmästaren inom ekologisk omvandling”.
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
12 och 18 månader.

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

Nyemission för Pantapå
Vd-byte på NSR
Den 1 oktober tillträder Ulf Molén som vd för Nordvästra Skånes renhållnings AB, NSR. Han kommer
närmast från Välinge Innovation Sweden AB, senast
i rollen som marknadschef, och dessförinnan som
affärsutvecklingschef för Eon Gas AB.
NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och
Ängelholm.
Tidigare vd, Kim Olsson, är idag vd för Puls AB,
som sysslar med avlopps- industri- och miljöservice.

Genom en nyemission tar återvinningsappen 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 återvinningsstationen. Sedan starten 2019 har
appen fått 100 000 användare i
Sverige och USA. Målet är en halv
miljon användare under 2020.
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Lättare att finansiera

återbruk
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.
TEXT SVEN LUNDGREN, AVFALL SVERIGE
FOTO DANIEL LARSSON

ort sammanfattat innebär ändringarna att
kommunen ska få meddela föreskrifter om att
UHQKnOOQLQJVDYJLIWVND
betalas för:
• åtgärder som kommunen vidtar
LV\IWHDWWLQIRUPHUDKXVKnOORFK
YHUNVDPKHWVXW|YDUHVRPSURGXFHUDU
avfall som kommunen ansvarar för
RPDYIDOOVI|UHE\JJDQGHnWJlUGHURFK
• åtgärder som kommunen vidtar för
DWWXQGHUOlWWDLQVDPOLQJRFKVRUWHULQJ
av återanvändbara produkter från
KXVKnOORFKYHUNVDPKHWVXW|YDUHVRP
producerar avfall som kommunen
ansvarar för.

K

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
PHUHQKHWOLJWVlWWDUEHWDXWLIUnQKHOD
DYIDOOVKLHUDUNLQ
$YIDOO6YHULJHKDULÀHUDnUDUJXPHQ
terat för att kommunen ska kunna

DYJLIWV¿QDQVLHUDVLWWDUEHWHPHGI|UHE\JJDQGHRFKnWHUDQYlQGQLQJ5HGDQ
lämnade också utredningen om cirkulär
ekonomi förslag till en sådan reglering.
'HWKDUDOOWVnWDJLWQnJUDnUI|UI|UVODJHQ
DWWEOLYHUNOLJKHW
Avfall Sverige förde i remissvar till
förslaget fram att avgift även ska kunna
WDVXWDYYHUNVDPKHWVXW|YDUHVRPSURducerar avfall som kommunen ansvarar
I|U'HWWDKDUUHJHULQJHQWDJLWLQWU\FNDY
genom den nu beslutade regleringen.
Kampanjer och byggnader
I praktiken innebär den nya bestämmelVHQDWWLQIRUPDWLRQVNDPSDQMHURFKDQnat informationsmaterial nu bör kunna
DYJLIWV¿QDQVLHUDV
cWJlUGHUNDQlYHQYLGWDVI|UDWW
XQGHUOlWWDLQVDPOLQJRFKVRUWHULQJDY
återanvändbara produkter, till exempel
genom att kommunerna ger aktörer
tillgång till lämpliga platser för insamling
av återanvändbara produkter.
.RPPXQHQVNRVWQDGHUI|UDWWWDHPRW
återanvändbara produkter, sortera, lagra
RFKKDQWHUDGHVVDSURGXNWHUlUDOOWVnHQ
YHUNVDPKHWVRPW\GOLJWInU¿QDQVLHUDV
med avfallsgifter. En större investeringskostnad för lokaler, byggnader eller
OLNQDQGHVRPVSHFL¿NWVNDDQYlQGDVI|U
GHWWDlQGDPnOE|URFNVnNXQQD¿QDQVLHras med avfallsavgifter.
Om kommunen bedriver egen försäljQLQJDYVHFRQGKDQGlUGHWHWWI|UIDUDQGH
VRPIDOOHUXQGHUUHJHOYHUNHWI|UR̆HQWOLJ
VlOMYHUNVDPKHWYLONHWEODQGDQQDWLQQHbär att det inte får störa den fria marknaden på ett otillåtet sätt. Etableringen
DYHQVnGDQYHUNVDPKHWNUlYHUVnNDOODG
DQNQ\WQLQJVNRPSHWHQVbYHQE\WHVKDQdel som organiseras av kommunen bör
DQDO\VHUDVPRWUHJHOYHUNHWI|UR̆HQWOLJ

VlOMYHUNVDPKHW±lYHQRPE\WHVKDQGHOQ
inte genererar några intäkter.
Galleria ett gränsfall
Skulle då en återbruksgalleria kunna
¿QDQVLHUDVPHGVW|GDYGHQQ\DODJVWLIWningen?
Det är tveksamt, men det beror också
på vad man avser med en ”återbruksgalleria”.
Det är troligt att en stor återbruksgalleria kommer användas till mycket
mer än enbart kommunens insamling,
VRUWHULQJRFKI|UVlOMQLQJ(QVWRUGHODY
lokalerna kommer sannolikt upplåtas till
privata aktörer som Myrorna. Att bygga
RFKLQYHVWHUDLORNDOHUI|UDWWSULYDWD
YHUNVDPKHWHUVNDNXQQDEHGULYDVLQ
YHUNVDPKHWNDQLQWH¿QDQVLHUDVPHG
avfallsavgifter.
9LGVLGDQDYVMlOYD¿QDQVLHULQJHQ
är byggande av en återbruksgalleria
RFNVnQnJRWVRPEHK|YHUDQDO\VHUDV
utifrån kommunens kompetens, alltså
YDGNRPPXQHQUlWWVOLJWInURFKLQWHInU
göra. En återbruksgalleria går utöver vad
som följer av kommunens avfallsansvar.
'lUHPRWVNXOOHHQVnGDQLQYHVWHULQJRFK
YHUNVDPKHWNXQQDPRWLYHUDVXWLIUnQEHstämmelsen om anknytningskompetens i
kommunallagen.
–Dessa ändringar är precis vad vi komPXQHUEHK|YHUI|UDWWNXQQDIXOOI|OMDRFK
XQGHUOlWWDGHWXSSGUDJYLKDULDYIDOOVKLHUDUNLQ±DWWDYIDOOVPLQLPHUDRFK
RPKlQGHUWDUHVXUVHURFKPDWHULDOSnHWW
KnOOEDUWVlWW'HWJHURVVP|MOLJKHWHUDWW
NXQQDJHQRPI|UDnWJlUGHUSnULNWLJWRFK
att bidra till den cirkulära ekonomin som
VDPKlOOHWEHK|YHUVWlOODRPWLOONRPPHQWHUDU,GD%ORPTYLVWUHQKnOOQLQJVFKHISn%RUDERFKRUGI|UDQGHI|U$YIDOO
6YHULJHVYHUNVDPKHWVJUXSScWHUEUXN

LÄS MER i bestämmelsen om uttag av renhållningsavgift 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.
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Borlänge
brinner för byggåtervinning

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.
TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE FOTO NIKLAS ANDERSÉN

n frodig blomsteruppsättning välkomnar vid entrén
till det gamla leklandet
utanför Borlänge, där
begagnat byggmaterial nu
tagit över. På de 1 000 kvadratmetrarna ryms dörrar, fönster, gamla
SDUNHWWJROYWRDOHWWHUKDQGIDWWUlGJnUGVSODWWRUNDNHONOLQNHURFKHQPDVVDDQQDW
VRPNDQInYLONHQKHPPD¿[DUHVRPKHOVW
att vilja fatta verktygslådan.
Mycket av materialet kommer från kommunens återvinningscentral, men också
IUnQUHQRYHULQJDUDYÀHUIDPLOMVERVWlGHU
±'HW¿QQVHQYlOGLJGULYNUDIWDWW
N|UDKLWPDWHULDO'HWKDUVOlQJWVYlOGLJW
P\FNHWRFKPnQJDPnUGnOLJWDYGHW
)RONKDUYHODWN|UDKLWOnQJWLQQDQYL
öppnade, säger Hanna Bergman, extern
projektledare.
– Att få in material är den lilla utmaningen. Alla är positiva till återbruk. Att
få användning i stor skala är det vi kommer att lägga krut på, säger Ola Nyberg,
avfallsstrateg på Borlänge Energi.

E

Risk för röda siffror
/lQJHVnJGHWXWVRPDWWGU|PPHQRPHQ
återbyggdepå i Borlänge skulle förbli en
GU|P.RPPXQLQNOXVLYHERVWDGVERODJ

ATT FÅ IN MATERIAL
ÄR DEN LILLA UTMANINGEN. ALLA ÄR POSITIVA
TILL ÅTERBRUK.”
OLA NYBERG
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FRAMGÅNGSFAKTORN
HAR VARIT DET PRESTIGELÖSA SAMARBETET
INOM KOMMUNEN, TANKEN
ATT VI SKA LÖSA DET HÄR
TILLSAMMANS.”
HANNA BERGMAN

RFKHQHUJLERODJYDUHQLJDLVLQ|QVNDQ
men förstudien visade att det inte fanns
QnJRQO|QVDPKHWLHWWVnGDQWSURMHNW
Driftskostnaden beräknades till 2 miljoner
konor per år, intäkterna något lägre än så.
Vändningen kom plötsligt.
±'DODUQDVI|UVlNULQJVERODJK|UGH
DYVLJWLOORVVRFKYLOOHVWDUWDHWWE\JJ
återbruk, berättar Hanna Bergman. På
ELOVLGDQKDUGHOlQJHNUlYWEHJDJQDW
när skador uppstått, nu ville de kunna
kräva detsamma även på byggsidan, att
byggentreprenören exempelvis först
NROODURPGHW¿QQVHWWEHJDJQDWJROYYLG
en vattenskada. Då satte projektet ny fart
RFKDOODYDOGHDWWJnLQPHGSHQJDU
±)UDPJnQJVIDNWRUQKDUYDULWGHWSUHstigelösa samarbetet inom kommunen,
WDQNHQDWWYLVNDO|VDGHWKlUWLOOVDPmans. Många gånger fastnar man i det
VNDYDUDUlWWYLVWKlUKDUGHWYDULWSUHFLV
WYlUWRPcWHUE\JJGHSnQNDQVNHlUUlWW
LWLGHQDOODKDUVHWWYLQQLQJHQDYDWWIn
WLOOGHWGHW¿QQVHQJHQXLQ|QVNDQDWW
det ska lyckas, alla ser fördelarna, säger
Hanna Bergman.
$WWGHNXQQDWWD|YHUHQEH¿QWOLJORNDO
var också nödvändigt, det bär sig inte om

man ska börja bygga nytt, menar Hanna
Bergman.
Kräv återbrukat
9HPVRPKHOVWlUYlONRPPHQDWWKDQGOD
6W|UVWÀ|GHQKRSSDVPDQInWLOOVW|UUH
kunder. De kommunala bostadsbolagen
7XQDE\JJHQRFK+XVKDJHQVNDHQOLJW
planerna, liksom alla kommunala verkVDPKHWHUInNUDYSnVLJDWWI|UVWNROOD
återbyggdepån, såväl vid renoveringar
VRPYLGQ\E\JJQDWLRQ)|UKRSSQLQJHQlU
DWWlYHQSULYDWDDNW|UHUVNDKDNDSn
±9LKDUWDJLWIUDPHQNUDYVWlOODQRFK
ska försöka få ut den, så att kunskapen
¿QQVKRVEHVWlOODUHVlJHU2OD1\EHUJ
Privatpersoner är också viktiga kunder,
även om de köper mindre mängder.
cWHUE\JJGHSnQVNDQlPOLJHQEOLHQGHOL
RPVWlOOQLQJHQWLOOHWWKnOOEDUW%RUOlQJH
VRPVNDJHLQYnQDUQD|NDGNXQVNDSRFK
skapa beteendeförändring.
Någon stor marknadsföringsbudget
I|UDWWVlOMDLQnWHUE\JJGHSnQ¿QQVLQWH
)|UKRSSQLQJHQlUDWWGHPnQJDGHOlJDUQDVNDVSULGDEXGVNDSHWRFKDWWULQJDUQD
SnYDWWQHWVHGDQVNDKMlOSDWLOO
– Via sociala media ska vi försöka
VSULGDLGpHU9LKRSSDVDWWYnUDNXQGHU
som lägger ut bilder på sina resultat taggar dem, exempelvis #Byggdepå, så att
någon annan blir inspirerad att komma
KLW'HWlUVlNHUWJRWWRPVPn(UQVWL
VWXJRUQDKlUVlJHU+DQQD%HUJPDQ
Sociala media ska utnyttjas även på anGUDVlWWYLD)DFHERRNRFK,QVWDJUDPVND
GHWJnDWWVHYDGVRP¿QQVLODJHU
Hållbar arbetsgivare
Personalen delas med kommunens andra
nWHUEUXN7DWLOOYDUDVRPUHQRYHUDURFK
säljer insamlade möbler, kläder med
mera. De rekryteras bland arbetslösa, som
KlUHUEMXGVSUDNWLNRFKDUEHWVWUlQLQJ
Viss byggkunskap krävs, bland annat för
att kunna sätta rätt pris. Men det är kundernas ansvar att besikta materialet på
plats innan köp. Inga garantier lämnas.
$WWÀ\WWDSHUVRQHUIUnQDUEHWVO|VKHW
till arbete är ett mål. Ett annat att på sikt
återbruka 2 500 ton byggmaterial per år.
'HWKlUlUQnJRWVRPÀHUERUGHJ|UD
menar Hanna Bergman:
±'HWEHK|YVHQnWHUE\JJGHSnLYDUMH
stad. Det är material som inte tål jätteOnQJDWUDQVSRUWHUPDQYLOOKDGHWJDQVND
ORNDOWRFKQlUD%HKRYRFKPDWHULDO¿QQV
överallt, det gäller att få till samarbetet
inom kommunen.

ÅTERBRUK TEMA

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

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.

LÄS MER i rapport 2019:32 Återanvändning
av bygg- och rivningsmaterial och produkter
i kommuner, som kan laddas ner från
avfallsverige.se
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Halmstad
en bättre begagnad kommun
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.
TEXT ALEXANDRA SANDBERG, HÅLLBARHETSSTRATEG OCH
CHARLOTTE ANDERSSON, KOMMUNIKATÖR, HALMSTADS KOMMUN
FOTO CHARLOTTE ANDERSSON

HW¿QQVYLVVHUOLJHQ
sedan länge en positiv
inställning till återbruk i
Halmstad, men ändå var
fördelningen på 2019 års
möbelkonto 93 procent
Q\WLOOYHUNDWRFKEDUDSURFHQWEHJDJQDW
8QGHUÀHUDnUKDUYLKDIWDYWDOPHG
en leverantör om inköp av begagnade
NRQWRUVP|EOHU9LKDUGHVVXWRPWLOOJnQJ
WLOOXWELOGQLQJVRFKDUEHWVPDUNQDGVQlPQGHQVYHUNVDPKHW+DOYLQVRPlUHQ
tjänst för kostnadsfri förmedling av små
kvantiteter begagnade möbler mellan
NRPPXQHQVI|UYDOWQLQJDURFKERODJ
'HWKDUGRFNNRPPLWVLJQDOHUIUnQ
olika förvaltningar om att de inte kunde
välja begagnat när de skulle köpa in
större kvantiteter möbler i samband med
RPRUJDQLVDWLRQRFKNRQWRUVÀ\WW'H
KDGHSUREOHPPHGDWWInWLOOHQKHWOLJRFK
PDWFKDQGHP|EOHULQJXWDQDWWGHWYHUNDGHYDUDHWWKRSSORFNDYP|EOHU
6DPWLGLJWKDUYLPnOLGHQNRPPXQDOD
avfallsplanen om att vi ska förebygga
XSSNRPVWHQDYDYIDOORFK|NDXWVRUWHringen av avfallet. I kommunens strategiska plan säger vi dessutom att HalmVWDGVNDYDUD´HQKnOOEDUNRPPXQI|U
GDJHQVRFKPRUJRQGDJHQVJHQHUDWLRQHU´
8WLIUnQGHKlUDVSHNWHUQDEOHYGHWW\GOLJW
DWWGHWlUK|JWLGDWWNRPPXQHQ|NDU
nWHUEUXNHWRFKOHYHUXSSWLOOVLQDPnOVlWWQLQJDUQlUGHWJlOOHUUHVXUVKXVKnOOQLQJ
RFKKnOOEDUKHW

D
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GENOM UPPHANDLINGEN FÅR VI TILLGÅNG
TILL FLERA VIKTIGA TJÄNSTER SOM GER OSS HELT NYA
MÖJLIGHETER JÄMFÖRT MED
TIDIGARE AVTAL.”

Framgångsrik trio
Nyligen tecknade vi avtal med tre leveUDQW|UHUVRPDOODHUEMXGHUXWEXGRFK
tjänster som ger oss förutsättningar för
DWWXWYHFNODNRPPXQHQVnWHUEUXN7\O|VDQGV7UDGLQJ$%L+DOPVWDG5HNRPR
$%L*|WHERUJRFK5HF\FOLQJ3DUWQHU53
i Malmö AB.
*HQRPXSSKDQGOLQJHQInUYLWLOOJnQJ
WLOOÀHUDYLNWLJDWMlQVWHUVRPJHURVVKHOW
Q\DP|MOLJKHWHUMlPI|UWPHGWLGLJDUH
avtal:
• Större kvantiteter av begagnade konWRUVP|EOHUEnGHLQN|SRFKNRUWVLNWLJ
K\UHVP|MOLJKHW
 0|MOLJKHWHUDWWVlOMDWLOOEDNVP|EOHU
QlUGHVVDE\WVXWRFKInHQPLQVNDG
kostnad för möbelinköp. Möblerna kan
InQ\WWOLYLKHOWDQGUDRUJDQLVDWLRQHU

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

ÅTERBRUK TEMA

 +MlOSDWWLQYHQWHUDP|EOHURFKLQUHGning, för att därefter få förslag på vad
som kan bytas ut, rekonditioneras eller
köpas.
• Möbelrenovering: rekonditionering,
P|EHOWDSHWVHULQJVQLFNHULRFKODFNering samt re:design av möbler som
montering av ny bordsskiva på begagnat underrede.
 0|MOLJKHWHUDWWInXWVWDWLVWLNSnLQ
köpta möbler samt uppgifter på miljöbesparing.

Nudging
(QYLNWLJGHOLXSSKDQGOLQJVDUEHWHWlU
att sprida information när avtal väl är på
SODWV8QGHUVNDWWDLQWHEHKRYHWDYDWWIn
största möjliga genomslagskraft. Denna
JnQJKDUVnYlOLQN|SDUHVRPFKHIHURFK
politiker fått direktutskick. På intranätet
ändrades ordningen i texten om möbler.
Nu möts läsaren av texten ”i kommunNRQFHUQHQVNDYLLI|UVWDKDQGYlOMDDWW
köpa begagnade kontorsmöbler”, följt av
LQIRUPDWLRQRPEHJDJQDW)|UVWOlQJVW
QHU¿QQVHQUDGRPYDGVRPJlOOHUI|U
nytillverkade möbler.
-DJVHUIUDPHPRWXSSI|OMQLQJHQ
RPGU\JWHWWnU,QQDQGHQVNHUKDUYL
JHQRPI|UWHQVWRURPÀ\WWQLQJLYnUWUnGKXVRFKInWWÀHUDQ\DP|WHVORNDOHU±DOOW
med målsättningen att använda begagnade möbler i största möjliga utsträckQLQJ$WWJ|UDGHWEOLUHQW\GOLJRFKYLNWLJ
VLJQDOWLOO|YULJDI|UYDOWQLQJDURFKERODJ
i kommunkoncernen – kan kommunOHGQLQJVI|UYDOWQLQJHQRFKUnGKXVHWYlOMD
begagnat kan alla göra det!

När Kungliga Tekniska Högskolan, 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.
TEXT HELENA STRÖMER, STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

VARJE AUGUSTI NÄR nya studenter

À\WWDULQDQRUGQDU.7+HWWHYHQH
PDQJI|UKnOOEDUWOLYSnFDPSXV
,WYnnUKDU6WRFNKROP9DWWHQRFK
Avfalls Pop-up återbruk varit på plats.
6WXGHQWHUQDNDQKHOWJUDWLVKlPWD
inredningsartiklar, köksattiraljer samt
textiler som någon annan lämnat in.
,PDMQlUVWXGHQWHUQDÀ\WWDUXWKDU
återbruket också varit på plats vid
.7+I|UDWWXQGHUOlWWDI|UVWXGHQWHU
VRPÀ\WWDULIUnQVLWWVWXGHQWERHQGH
att göra sig av med prylar man inte
OlQJUHEHK|YHU.XQQLJSHUVRQDO
KMlOSHUWLOODWWEHG|PDYLONDI|UHPnO
som kan användas igen, återvinnas
eller om det är miljöfarligt avfall.
– Den som besöker pop-upen kan
botanisera bland de föremål som
DQGUDOlPQDWLQRFKWDKHPQnJRW
nytt som man själv saknar. När
OLYVOlQJGHQSnP|EOHUNOlGHURFK
köksattiraljer blir lång minskar miljöbelastningen väsentligt. När samma
I|UHPnOE\WHUlJDUHÀHUDJnQJHUEOLU
NRQVXPWLRQHQPHUKnOOEDU3RSXSHQ
I|UnWHUEUXNJ|UPDWFKQLQJPHOODQ
Q\DRFKJDPODlJDUHP|MOLJVlJHU
.DULQ6XQGLQWHNQLVNXWUHGDUHSn
6WRFNKROP9DWWHQRFK$YIDOO

FOTO SANNA LINDBERG

Möjliga miljonvinster
Miljönyttan att välja återbruk är påtaglig
– vi nyttjar resurser som redan är tillverNDGHRFKPLQVNDUDYIDOOVPlQJGHUQD9LG
WLOOYHUNQLQJWUDQVSRUWRFKDY\WWULQJVNDpas koldioxidutsläpp, för en kontorsstol
PRWVYDUDQGHPLOVELON|UQLQJRFKI|U
HWWK|MRFKVlQNEDUWVNULYERUGPRWVYDrande 95 mil med bensindriven bil.
Utöver den miljömässiga vinsten att
välja begagnat innebär valet även stora
ekonomiska fördelar. De tre leverantörerQDKDUROLNDSULVHUPHQJHQHUHOOWJlOOHU
DWWEHJDJQDGHP|EOHUNRVWDUFLUNDKlOIWHQ
så mycket som nytillverkade. Genom detta avtal kan miljontals kronor av skatteSHQJDUIULJ|UDVWLOOPHUVDPKlOOVQ\WWLJD
ändamål. Bara detta faktum borde vara
VNlOI|UDOODLNRPPXQDOYHUNVDPKHWDWW
välja begagnat framför nytillverkat!

Studenter
inreder med återbruk

POP-UP ÅTERBRUK är ett alternativ till återvinningscentralen 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.

Karin Sundin berättar för nya KTH-studenter hur Stockholm arbetar
kring återbruk, på eventet Hållbart liv på campus 2019.

Nr 4 2020
20
020 AVFALL
020
AV
AVFA
V F LL OCH MILJÖ
ILJ
LJ | 21
21

TEMA ÅTERBRUK

Från container till välsmord

byteshandel
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

”KRETSLOPPSPARK” STÅR DET numera på
skylten utanför återvinningscentralen i
.QLYVWD9LVVHUOLJHQJnUGHWIRUWIDUDQGH
DWWOlPQDWUlGJnUGVDYIDOORFKWUDVLJD
N\OVNnSKlUPHQHQVWRURFKYl[DQGHGHO
KDQGODURPnWHUEUXN
– Vi vill poängtera att vi gjort ett
V\VWHPVNLIWHVlJHUDYIDOOVFKHIHQ7RPDV
&ROP
– Vi började med återbruk för tio år
sedan. Då vi startade med en enkel förUnGVFRQWDLQHUPHGK\OORU9LVnJDWWGHW
var ett stort intresse, men utmaningen var att låta det växa under ordnade
IRUPHUQlUIRONVNXOOHEnGHOlPQDRFK
KlPWDXUVDPPDI|UUnG

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

,GDJKDUFRQWDLQHUQE\WWVXWPRWHWW
större tält, bemannat med en eller ibland
två personer.
'HKMlOSRUJDQLVDWLRQHUVRPWLGLJDUH
VDPODWLQNOlGHURFKP|EOHUI|UnWHUEUXN
SnNUHWVORSSVSDUNHQKDUYDOWDWWDYVOXWD

FÖRSÄLJNING BLEV OMSTÄNDLIGT OCH VI HADE
INGET SKÄL ATT PRISSÄTTA OCH TA UT EN AVGIFT
FÖR MATERIAL. VI VILLE OMSÄTTA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT.”
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VDPDUEHWHW'nOLJO|QVDPKHWRFKI|UVWRUD
rejektmängder angavs som orsak. Att kunQDKlPWDJUDWLVIXQJHUDUGlUHPRWXWPlUNW
±)|UVlOMQLQJEOHYRPVWlQGOLJWRFKYL
KDGHLQJHWVNlODWWSULVVlWWDRFKWDXWHQ
avgift för material. Vi ville omsätta så
P\FNHWVRPP|MOLJWVlJHU7RPDV&ROP
5HMHNWIUnQRUWHQVVHFRQGKDQGEXWLN
tas emot gratis, också detta försvinner
IUnQK\OORUQDLnWHUEUXNHW
Ordning och reda
3HUVRQDOWDUHPRWRFKJUDQVNDUGHWVRP
OlPQDVLQQDQGHWKDPQDULWlOWHW
– Nu är rejektmängderna väldigt låga,
lYHQRPP\FNHWVRPOlPQDVLQEHK|YHU
KDQGSnOlJJQLQJI|UDWWNXQQDDQYlQGDV
±'HWJlOOHUDWWH[SRQHUDVDNHUEUDRFK
VRUWHUDLKXVKnOOVDUWLNODUVSRUWDUWLNODU
etcetera.
±7DQNHQIUnQE|UMDQYDULQWHDWWWDHPRW
så mycket textil men det går bra att omsätta,
EnGHNOlGHURFKDQGUDWH[WLOLHUGHWNDQYDUD
KHODUHQDODNDQLK|JNYDOLWHW'HWVHUYLVRP
en potential att öka omsättningen på.
Inlämning kan ske alla dagar som
NUHWVORSSVSDUNHQlU|SSHQRFKWUHGDJDU
SHUYHFNDlUGHWIULWWIUDPDWWKlPWD
Övriga kretsloppsparken drivs av
entreprenörer, men samarbetet fungerar
¿QWRFKGHUDVSHUVRQDOYLGJULQGHQKlQvisar ofta besökarna till återbrukstältet.
Däremot plockas ingenting ur containrarna, främst av arbetsmiljöskäl.
Potential
.RPPXQHQVSROLWLNHUKDUXSSPDQDWWLOODWW
jobba mer med återbruk. En större yta för
återbruk av byggmaterialet förbereds nu invid återbrukstältet, men det är bara början.
±9LKDUSODQHUSnDWWE\JJDXWRFK
etablera ytterligare ett lagertält, för att
NXQQDODJDVnGDQWVRPKDUHWWOnQJYDULJW
värde. Det kan vara äldre saker av god
kvalitet, gamla fönster eller sådant som
KDUHWWVDPODUYlUGHVRPJDPODWDOVSU\ODU0DQInUI|OMDWUHQGHURFKDQSDVsa sig. Vi vill också komma igång med
barnprodukter, som barncyklar.
0nQJDKDULQVSLUHUDWVDY.QLYVWDVHQNla system för att öka återbruket. Det är
IUDPI|UDOOWHWWUnGVRP7RPDV&ROPJHU
till kollegor som vill testa deras modell:
±'HWlUYLNWLJWDWWNRPPXQHQKDU
egen personal som är väl informerad om
V\IWHW2FKDWWSHUVRQDOHQlUYlOOlPSDG
att ta människor på ett positivt sätt.
Riskerna är annars att det blir konfrontationer när anstormningen är stor.

ÅTERBRUK TEMA

Caroline Andermatt,
vd Myrorna.

Oscar Orlenius, verksamhetsområdeschef
på Linköping stadsmission.

Andreas Hadzikostas,
arbetsledare, Kretslopp och vatten,
Göteborg

Second
Hand

skakat av Corona
– men avgick med segern

Folktomma butiker präglade stora delar av begagnathandeln
under den tidiga Corona-våren. Men sedan har det vänt och
flera försäljningsrekord har satts.
TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE

MYRORNA ÄR EN DYÀHUDDNW|UHUVRP

GUDEEDWVDYGHQQDEHUJRFKGDOEDQD
±1lU&RURQDEOHYHWWIDNWXPLPLWten av mars märkte vi en tvärnit i vår
I|UVlOMQLQJVlJHU0\URUQDVYG&DUROLQH
Andermatt.
'HWLQQHEDUSO|WVOLJDRFKVWRUDEHVSDULQJVNUDYHIWHUVRPYHUNVDPKHWHQKDU
små marginaler.
– Vi reducerade öppettiderna, var
WYXQJQDDWWVlJDXSSYLVVWLGVRFKSURYDQVWlOOQLQJDURFKNRUWWLGVSHUPLWWHUDGH
många andra.
,PDMYlQGHGHW2FKGHWPHGEHVNHGL
V\QQHUKHWXWDQI|UVWRUVWDGVRPUnGHQD
±9LKDUVHWWMlWWHEUD|NQLQJDUYLKDU
EXWLNHUVRPKDU|NDWWYnVL̆ULJWMlPI|UW
med föregående år.
&DUROLQH$QGHUPDWWWURUDWWGHW¿QQV
ÀHUDVNlOEDNRPXSSJnQJHQ
±)RONU|UGHVLJPHULQlURPUnGHWRFK

lyfte blicken. Men debatten kring att vi
PnVWHNRQVXPHUDPHUKnOOEDUWELWHUVLJ
RFNVnIDVWVWDUNDUHRFKVWDUNDUHGHQ
PHGYHWHQKHWHQ¿QQVKRVNXQGHUQD
Där förstagångskunderna tidigare
JlUQDKDQGODGHHQSU\ON|SHUGHLGDJ
allt mer kläder.
±'HWYLVDUDWWGHW¿QQVHQKHOWDQQDQ
DFFHSWDQVI|UVHFRQGKDQGLGDJ
Stadsmissionen satsar
6WDGVPLVVLRQHQKDUYDOWDWWKnOODVLQD
butiker öppna som vanligt.
±)|UGHVRPDUEHWVWUlQDUKDUGHW
YDULWYLNWLJWDWWKDNYDUVLQDUEHWVSODWV
RFKInIRUWVlWWDXWPDQDVRFKYl[DI|UDWW
förbereda sig för arbetsmarknaden. SärVNLOWYLNWLJWQlUVDPKlOOHWLVWRUWVWlQJGH
QHURFKPnQJDVRPUHGDQNDQVNHYDU
HQVDPPDEOHYKHOWLVROHUDGHVlJHU2VFDU
2UOHQLXVYHUNVDPKHWVRPUnGHVFKHISn

/LQN|SLQJVWDGVPLVVLRQ
/LNVRP&DUROLQH$QGHUPDWW
PlUNHUKDQHWWYl[DQGHLQtresse från kunderna.
±1XKDUGHWHVNDOHUDW
EnGHPLOM|PHGYHWHQKHWHQRFK
DWWKDQGODVHFRQGKDQGI|UGHWlU
trendigt att återbruka – det märker vi
jättetydligt.
bYHQYLOMDQDWWVNlQNDSU\ODURFK
WH[WLOLHUKDU|NDWP\FNHWWDFNYDUHGH
nWHUEUXNVKDOODUVRP7HNQLVND9HUNHQ
L/LQN|SLQJE\JJWSnnWHUYLQQLQJVFHQWUDOHUQD'HWKDUQlVWDQGXEEOHUDW
mängderna som kommer in.
)|UDWW|NDDYVlWWQLQJHQKDU
Stadsmissionen nu infört en ny typ av
försäljning.
±9LKDURPYDQGODWHQKHOLQGXVWULORNDOWLOOEXWLNGlUNOlGHURFKWH[WLOLHU
VlOMHVWLOONLORSULV+lUKDUYLVHWWVWRUW
ökat antal kunder.
Som komplement satsar de samtidigt
på en nyöppnad butik i Norrköpings
köpcentrum Spiralen, med ett mindre
sortiment av väl utvalda varor.
±-DJVHUOMXVWSnIUDPWLGHQ-DJWURU
DWW/LQN|SLQJVVWDGVPLVVLRQNRPPHUDWW
|SSQDÀHUEXWLNHUGHQlUPDVWHnUHQ
Rekordförsäljning
Under våren satte RFNVn.UHWVORSSV
parken i Göteborg rekord i försäljningen
av begagnade byggmaterial rejält.
±-lPI|UWPHGDSULO|NDGHYLI|UVlOMQLQJHQPHGSURFHQW6HGDQKDUGHW
gått ner lite, men det är fortfarande mer att
J|UD,MXQLEHUlNQDV|NQLQJHQWLOOSURFHQWVlJHU$QGUHDV+DG]LNRVWDVDUEHWV
OHGDUHSn.UHWVORSSRFKYDWWHQL*|WHERUJ
±1lUIRONE|UMDUMREEDKHPLIUnQ¿FN
IRONWLGDWWUHQVDXUVLQDJDUDJHVnYL¿FN
in mer material. Sedan tror jag att folk
¿FNWLG|YHUWLOOLQVRPQDGHE\JJSURMHNW
(IWHUVRPYLVVSHUVRQDOWLOOK|UGHULVNgrupperna tvingades de ta in extrapersonal för att möta den ökade efterfrågan.
$WWDQGUDYHUNVDPKHWHUVSHUPLWWHULQJDU
LQQHEDUGRFNJRGWLOOJnQJSnNYDOL¿FHUDG
arbetskraft – antalet ansökningar var tre
gånger som stort som normalt.
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AVFALL SVERIGES ÅRSMÖTE

Samverkan föder

framgång
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

ATT DET GÅR att mötas även över Internet
framgick tydligt när 280 medlemmar slöt
XSSI|UGHWGLJLWDODnUVP|WHW9G7RQ\
&ODUNO\IWHYLNWHQDYVDPDUEHWHLROLND
former. Han presenterade bland annat
en ny plattform som ska underlätta detWD&LUNXOlUNUDIWL6YHULJH+lUNRPPHU
NRPPXQDODRFKSULYDWDPHGOHPPDU
inom Avfall Sverige att kunna samlas för
att bättre kunna saluföra svenska avfallslösningar internationellt.
Det nationella samarbetet kring policyRFKSnYHUNDQVIUnJRUVNDRFNVnI|UElWWUDV
JHQRPHQQ\YHUNVDPKHWVJUXSSVRP
startas inom Avfall Sverige. Här kommer
DQVYDULJDI|U3XEOLF$̆DLUVDWWNXQQD
XWE\WDHUIDUHQKHWHURFKJUDQVNDDNWXHOOD
KlQGHOVHU

Nytt omtag i insamlingen
(QIUnJDVRPGHQQ\DYHUNVDPKHWVgruppen antagligen kommer att ta sig
an är den bostadsnära insamlingen av

Tony Clark
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Elisabet Höglund

I|USDFNQLQJDURFKWLGQLQJDU)|UMXVW
som vi trodde att frågan fått en lösning
lQGUDGHVI|UXWVlWWQLQJDUQD)|UVWI|UNODUDGHUHJHULQJHQVLQDYVLNWDWWXSSKlYD
producentansvaret för returpapper,
därefter underkände Naturvårdsverket
DQV|NQLQJDUQDIUnQ)|USDFNQLQJVRFK
WLGQLQJVLQVDPOLQJHQRFK705RPDWWIn
bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Ikraftträdandet av 2018 års förordningar kommer sannolikt att skjutas på
IUDPWLGHQVSnGGH7RQ\&ODUNYG$YIDOO
Sverige, vilket senare också visade sig
VWlPPD OlVPHUSnVLGDQ 
±$YIDOO6YHULJHKDUQXWLOOVDPPDQV
PHG6YHULJHVNRPPXQHURFKUHJLRQHU
6.5XSSPDQDWUHJHULQJHQDWWJ|UDHWW
RPWDJNULQJKHODIUnJDQRPLQVDPOLQJ
DYI|USDFNQLQJDURFKWLGQLQJDUI|UDWW
XWUHGDKXUYLHJHQWOLJHQYLOOKDGHQ
IUDPWLGDDYIDOOVKDQWHULQJHQ)|URVVlU
det avgörande att det förblir ett sammanKnOOHWV\VWHPI|ULQVDPOLQJDYGHVVDIUDNWLRQHUVnDWWYLVOLSSHUVHGHWLKXVKnOOHQV
UHVWDYIDOOVDGH7RQ\&ODUN
)|UVHQLQJHQLQQHElUDWWGHWnWHULJHQ
blir möjligt med ett omtag i frågan.
±/nWRVVVNDSDHWWV\VWHPGlUNRPPXQHUQDRFKI|UHWDJHQJ|UGHWVRPUHVSHNWLYHSDUWlUElVWSn.RPPXQHUQDlUElVW
SnDYIDOOVKDQWHULQJPHGDQI|UHWDJHQlU
bäst på att utforma produkter så att de
NDQnWHUDQYlQGDVRFKnWHUYLQQDVSnElVWD
PLOM|PlVVLJDYLVQlUGHYlOKDUEOLYLW

Lovisa Wassbäck

Åsa Stenmarck.

DYIDOO/nWRVVWLOOVDPPDQVYlUQDERVWDGV
nära insamling, att det ska vara lätt
för medborgarna att göra rätt samt att
etablera ett kommunalt insamlingsansvar
under ett ekonomiskt producentansvar.
Bättre planering
cUVP|WHVGHOWDJDUQD¿FNRFNVnWLSVSn
KXUGHNDQDJHUDI|UDWWI|UDLQDYIDOOVIUnJRUQDLVDPKlOOVSODQHULQJHQ(OLVDEHW
+|JOXQGRFK/RYLVD:DVVElFNIUnQ
7\UpQVSUHVHQWHUDGHGHWDUEHWHGHJMRUW
på uppdrag av Avfall Sverige, där goda
HUIDUHQKHWHUVDPODWVLQIUnQNRPPXQHU5HVXOWDWHW¿QQVVDPODWLHQIlUVN
UDSSRUWPHGFKHFNOLVWRURFKUHGRYLVDU
KXUSODQIXQNWLRQE\JJORYVIXQNWLRQRFK
avfallsfunktion kan samarbeta för att
lyfta frågorna.
– Många kanske tänker att avfall är en
enkel fråga när ett nytt område planeras.
0HQI|UVWQlUDOODLQEODQGDGHI|UVWnUKXU
DYIDOOVKDQWHULQJHQlUVDPPDQNRSSODG
med övriga aspekter går det att få till
EUDRFKKnOOEDUDO|VQLQJDUVlJHU/RYLVD
:DVVElFNSn7\UpQV
cWHULJHQYLVDUGHWVLJDWWVDPDUEHWHW
mellan olika parter är centralt för att nå
bra resultat.

HÅLLBART

Nu tar plastarbetet form
Under Åsa Stenmarcks ledning växer nu det nya kunskapscentrumet kring plast fram under Naturvårdsverkets vingar.
Här skapas en färdplan mot hållbar plastanvändning.
TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE FOTO PATRIK LUNDIN

DET VAR UNDER arbetet med utredningen

´'HWJnURPYLYLOO±)|UVODJWLOOHQKnOOEDUSODVWDQYlQGQLQJ´VRPEHKRYHWDYHQ
nationell plastsamordning blev tydligt.
±9L¿FNYlOGLJWPnQJDIUnJRUL
utredningen. Plastfakta kommer från
PnQJDROLNDKnOOPHQlULQWHDOOWLG
VDPVWlPPLJ'HWEHK|YVHQREHURHQGH
kunskapskälla, men även någon som kan
VNDSDRFKGULYDVDPRUGQLQJVlJHUcVD
Stenmarck.
'nYDUKRQGHQIUlPVWHSODVWH[SHUWHQSn,9/6YHQVND0LOM|LQVWLWXWHW
RFKOHGGHRFNVnXWUHGQLQJHQ'U\JDnUHW
VHQDUHEOHYKRQDQVYDULJI|U1DWXUYnUGV-

verkets nationella plastsamordning.
7LOOVDPPDQVPHGWUHNROOHJRUVNDKRQ
VDPODRFKVSULGDNXQVNDSRPSODVWWLOO
P\QGLJKHWHUR̆HQWOLJYHUNVDPKHWRFK
näringsliv.
±6W|UVWlUEHKRYHWDYPHUDOOPlQJLOWLJ
NXQVNDSVRPKXUVNDMDJWlQNDNULQJ
bionedbrytbar plast. Det ska vi försöka
möta. Ibland kommer vi att ta fram kunskapen, ibland blir det andra.
Mikroplast kommer att vara en prioriterad fråga.
±'HW¿QQVYlOGLJWVWRUDNXQVNDSVOXFNRURPPLNURSODVWGHW¿QQVLQWHHQV
VWDQGDUGLVHUDGHPlWPHWRGHURFKYLYHW

OLWHRPKXUVWRUWEU\WVQHUWLOOPLNURVNUlS
HOOHUKXUP\FNHWGHW¿QQV'HWlUIDNWD
VRPEHK|YVI|UDWWNXQQDOlJJDKHOD
pusslet.
3nSODVWVDPRUGQLQJHQVKHPVLGDVND
den senaste informationen alltid gå
DWWKLWWDPHGOlQNDUWLOOI|UGMXSDQGH
NXQVNDSKRVH[WHUQDDNW|UHU0|WHVplatser ska också skapas, bland annat
DUUDQJHUDVHWWZHEELQDULXPRPKnOOEDU
plastanvändning tillsammans med Avfall
6YHULJHLK|VW
'HW\WWHUVWDPnOHWlUDWWXSSQnKnOOEDU
plastanvändning.
±9LEHK|YHUWlQNDSnYDGYLDQYlQGHU
RFKKXUYLDQYlQGHUGHWYLEHK|YHUEOL
IRVVLOIULDRFKYLVDKXUP\QGLJKHWHURFK
andra aktörer kan agera. Det kan bli en
ÀRGInUDDWWLQUlWWDVLJL±DOODInUWlQND
KXUGHNDQLQUlWWDVLJRFKYDGGHNDQ
göra.
Viktigast är att få folk att agera.
±$OODNDQJ|UDQnJRQWLQJRFKGHW
¿QQVVDNHUDWWJ|UDPDQEHK|YHULQWH
YlQWDVlJHUcVD6WHQPDUFN

VIKTORIA2 – BETALLÖSNING FÖR ÅVC

SLIPP MANUELL
HANTERING
– SYSTEMET SKÖTER ALLT

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.

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.

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
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ENERGIÅTERVINNING

HP14-test
på gång

BAT:

2021 ska Avfall Sverige presentera en metod för att mäta den
farliga egenskapen HP14.

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

TEXT JOHAN FAGERQVIST, AVFALL SVERIGE

TEXT MATS LINDGREN OCH SARA BOSTRÖM, SWECO ENVIRONMENT AB

KORREKT MÄTNING AV mängden farliga

SWECO HAR TILLSAMMANS med

egenskaper i bottenaska är avgörande
I|UDWWNXQQDNODVVL¿FHUDGHWUlWW±VRP
farligt eller icke farligt avfall. I ett nytt
SURMHNWVNDWHVWPHWRGLNI|UNODVVL¿FHring av bottenaska enligt den ekotoxiska
HJHQVNDSHQ+3XWYHFNODV
3URMHNWOHGDUHlU0DUJDUHWD:DKOVWU|P
Sn)LQVND977VRPKDUOnQJHUIDUHQKHW
SnRPUnGHWRFKGHVVXWRPlUYlOGLJWLQsatt i kemikalielagstiftningen. Andra som
kommer att involveras i projektgruppen
lU5HQRYDRFK6*,'HWNRPPHUDWW
¿QQDVHQP\QGLJKHWVI|UDQNULQJGnUHSUHVHQWDQWHUIUnQ1DWXUYnUGVYHUNHWRFK
)LQVND0LOM|GHSDUWHPHQWHWVDPWHYHQWXHOOW.HPLNDOLHLQVSHNWLRQHQNRPPHU
DWWGHOWDLHQUHIHUHQVJUXSS&LUNDnWWD
DQOlJJQLQJDUIUnQ6YHULJH)LQODQGRFK
Norge kommer också att delta i projektet.
3URMHNWHWYlQWDVVWDUWDLK|VWRFKDYVOXtas i slutet av 2021.

Avfall Sverige tagit fram en vägledning för EU-kommissionens
VnNDOODGH%$7VOXWVDWVHU6\IWHW
med vägledningen är att ge stöd för
EHU|UGDYHUNVDPKHWHUNULQJYLOND
NUDYVRPJlOOHUVDPWKXUGHNDQ
WRONDVRFKWLOOlPSDV
%$7VOXWVDWVHUI|UDYIDOOVI|Ubränning, som också omfattar
EHKDQGOLQJDYVODJJERWWHQDVND
från avfallsförbränning, publicerades i december 2019. De anger
bästa teknik för att minska miljöpåverkan från berörda anläggningar. Om den
KXYXGVDNOLJDLQGXVWULXWVOlSSVYHUNVDPKHWHQI|UHQDQOlJJQLQJlUDYIDOOVI|UEUlQQLQJHOOHUEHKDQGOLQJDYVODJJERWWHQDVNDVNDNUDYHQVRPKXYXGUHJHONODUDVIUnQ
GHFDQQDUVYLGHWWVHQDUHWLOOIlOOH%$7VOXWVDWVHUQDlURFNVnHWWXQGHUODJ
vid tillståndsprövning för att bedöma om bästa teknik används.
%$7VOXWVDWVHUQDRPIDWWDUEnGHRUJDQLVDWRULVNDRFKWHNQLVNDnWJlUGHUVRP
VNDI|UKLQGUDHOOHUEHJUlQVDPLOM|SnYHUNDQIUnQYHUNVDPKHWHQ'HVVDVSlQQHU
|YHUEODQGDQQDWPLOM|OHGQLQJVV\VWHPPHGWLOOK|UDQGHLQYHQWHULQJDURFKUXWLQHU
NRQWUROORFKKDQWHULQJDYLQNRPPDQGHDYIDOOUHVWSURGXNWHUPDWHULDORFK
HQHUJLH̆HNWLYLWHWEHJUlQVQLQJRFKNRQWUROODYEXOOHUOXNWRFKXWVOlSSWLOOOXIW
RFKYDWWHQVDPWEHJUlQVQLQJDYPLOM|SnYHUNDQSnJUXQGDYGULIWVW|UQLQJDURFK
DQQDQRQRUPDOGULIW'HnWJlUGHURFKWHNQLNHUVRPEHVNULYVHOOHUDQGUDWHNQLNHU
med motsvarande miljöprestanda bör användas så långt det är rimligt.
'HWDQJHVlYHQQLYnHUI|UXWVOlSSWLOOOXIWRFKYDWWHQVRPQRUPDOWPnVWHNODUDV
DYGHEHU|UGDYHUNVDPKHWHUQD
%$7VOXWVDWVHUQDJlOOHUSDUDOOHOOWPHGEH¿QWOLJODJVWLIWQLQJYLONHWH[HPSHOYLV
LQQHElUDWWXWVOlSSVNUDYWLOOOXIWRFKYDWWHQI|UI|UEUlQQLQJ¿QQVEnGHL%$7
VOXWVDWVHULI|URUGQLQJHQRPI|UEUlQQLQJDYDYIDOORFKLPLOM|WLOOVWnQG(QGHODQOlJJQLQJDURPIDWWDVDYXWVOlSSVNUDYLEODQGDQQDW%$7VOXWVDWVHUI|UDYIDOOVI|UEUlQQLQJ :, DYIDOOVEHKDQGOLQJ :7 RFKVWRUDI|UEUlQQLQJVDQOlJJQLQJDU /&3 

Så ska EU:s miljökrav tolkas

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

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

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

Så kan våra anläggningar digitaliseras
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

AVFALL SVERIGES utvecklingskommitté

KDULGHQWL¿HUDWGLJLWDOLVHULQJVRPHWW
område med stor betydelse för avfallsEUDQVFKHQVIUDPWLG8QGHULQLWLVHrades därför en satsning i syfte att stötta
sina medlemmar på deras digitala resa.
Den första satsningen resulterade i en
uppskattad serie skrifter med inspiration
RFKYlJOHGQLQJ
í9nUWI|UUDSURMHNWWlFNWHLQÀHUDRPUnGHQPHQ¿FNRFNVnJ|UDDYJUlQVQLQJar då digitalisering omfattar både bredd
RFKGMXS,NRQWDNWHUPHGYnUDPHGOHP-

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

PDUPlUNHUYLDWWEHKRYHWDYLQVSLUDWLRQ
RFKYlJOHGQLQJIRUWVlWWHUDWWYDUDVWRUW
9LKDUGlUI|UYDOWDWWI|OMDXSSYnUWI|UUD
projekt med en fördjupning där vi sätter
fokus på digitalisering inom avfallsDQOlJJQLQJDUVlJHU-HVVLFD&KULVWLDQVHQ
8WYHFNOLQJVFKHI$YIDOO6YHULJH
Anläggningsspeciﬁka lösningar
)|UDYIDOOVVHNWRUQVRPWLGLJDUHKDIW
en trög start på sin digitala resa, börjar
XWYHFNOLQJHQQXWDIDUWSnDOOYDU7HNQLNXWYHFNOLQJHQlUVQDEERFKWLOOlPSQLQJVRPUnGHQD|NDUKHODWLGHQ6DPWLGLJW
vittnar många om att det kan var svårt
att veta vilka lösningar som passar bäst
för avfallssektorn. Det står dock klart att
GHW¿QQVHQPlQJGWLOOlPSQLQJVRPUnGHQ
för den nya smarta tekniken på såväl
återvinningsanläggningar som deponier
RFKI|UEUlQQLQJVDQOlJJQLQJDU
í9LYHWVHGDQWLGLJDUHDWWGHWlUHUID
UHQKHWVGHOQLQJIUnQGHQHJQDVHNWRUQ
VRPXSSVNDWWDVPHVW'lUI|UKDUYLOHWDW
efter exempel på framgångsrik digitaliVHULQJLQRPDYIDOOVDQOlJJQLQJDURFKIDNWXPlUDWWYLKDUKLWWDWHQKHOGHOVlJHU
(YD6WDWWLQSURMHNWOHGDUHRFKGLJLWDOLVHULQJVH[SHUW,9/

Vad, men också hur
(QUHIHUHQVJUXSSKDUELGUDJLWPHGYlUGH
IXOODWLSVH[HPSHOYLVRPKXUPDQVNDJ|UD
I|UDWWLPSOHPHQWHUDQ\DD̆lUVO|VQLQJDU
RFKPROQWMlQVWHUXWDQDOOWI|UP\FNHWWUDVVHOOlQJVYlJHQ6PDUWDURERWDURFKVHQVRUHUVRPlUDQSDVVDGHI|UWX̆DPLOM|HUlU
andra områden som ringats in, liksom drönaren som Vafab använder för att skapa
|YHUEOLFNSODQHUDRFKRSWLPHUDSURFHVVHU
på sin deponianläggning i Västerås.
Eva Stattin berättar vidare att de även i
GHWWDSURMHNWKDUIXQQLWJRGDH[HPSHODWW
LQVSLUHUDVDYKRVGHWQRUVNDDYIDOOVERODget BIR AS. Hos dem pågår en strategisk
GLJLWDOLVHULQJVVDWVQLQJVRPRPIDWWDUKHOD
ERODJHWGHUDVOHYHUDQW|UHURFKNXQGHU
í)UnQ%,5KDUYLInWWH[HPSHOSnGLJLWDODO|VQLQJDUVRPRPIDWWDUÀHUDW\SHUDY
DYIDOOVDQOlJJQLQJDU9LKRSSDVDWWGHUDV
sätt att jobba på bred front med såväl
D̆lUVV\VWHPVRPQ\DGLJLWDODO|VQLQJDU
I|UNXQGLJHQNlQQLQJRFKVMlOYEHWMlQLQJ
vid återvinningscentraler ska inspirera,
säger Eva Stattin.
Smart utveckling
0HGSURMHNWHWKRSSDV$YIDOO6YHULJHRFK
,9/DWWDYIDOOVVHNWRUQVNDLQVSLUHUDVWLOO
utveckling med stöd av digitalisering.
í'HWSnJnUHQPlQJGVDWVQLQJDURFK
initiativ för att utveckla ”den smarta staGHQ´)|UKRSSQLQJVYLVNDQYnUWSURMHNW
KMlOSDWLOOPHGDWWULWDLQYnUVHNWRURFK
våra avfallsanläggningar i denna utveckOLQJVlJHU-HVVLFD&KULVWLDQVHQ
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ÅTERVINNING

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

Varje år hamnar åtta miljoner ton
plast i världens hav. Varje timme
året runt spolas ungefär en kubikmeter 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

Djamila Moustapha
arbetar med en liten
enkel kniv när hon
separerar nätet
i olika delar.

Kibrab Tsegay Gebre och Natnael
Kashay Abraha väntar medan ett nytt
nät vinschas in på arbetsbordet.
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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
NUHWVDUNULQJKDYHWVWDUWDGHK|VWHQ
Sveriges enda återvinningsanläggning för
marint avfall.
På anläggningen, som är en del av
Sotenäs symbioscentrum, sorterar man
lYHQXWWMlQWD¿VNHUHGVNDS7LOOVDPPDQV
PHG+nOO6YHULJH5HQW%nWVNURWHQRFK
)LVNDUHI|UHQLQJHQ1RUGHQKDUGHVWDUWDW
)LVNHUHWXUHQHWWQDWLRQHOOWLQVDPOLQJVV\VWHPI|U¿VNHUHGVNDS'HVVXWRPInUGH
in så kallade spöknät som samlats in ute
WLOOKDYV+LWWLOOVLnUKDUnWHUYLQQLQJV
centralen tagit emot 90 ton marint avfall.

Komplicerat avfall
Det är en av sommarens varmaste dagar
RFKVROHQVWHNHU|YHU0DULQDnWHUvinningscentralens gårdsplan. Några
sommarjobbande ungdomar grovsorteUDUHWWEHUJDYKRSWUDVVODGH¿VNHQlWRFK
WUnODU%UHGYLGVWnUK|JDVWDSODUPHG
NUlIWRFKKXPPHUWLQRURFKSnDQGUD
VLGDQJnUGVSODQHQOLJJHU¿VNOnGRUWUDYDGHLYDUDQGUD3nGHÀHVWDJnUGHWLQWH
längre att urskilja ursprunget men några
av lådorna skvallrar om att de färdats
med strömmarna ända från Skottland,
(QJODQGRFK'DQPDUN
Inne i sorteringslokalen är det svalare.
Ett nytt nät som ska förberedas för återYLQQLQJYLQVFKDVOnQJVDPWLQIUnQJnUGHQ
RFKKDPQDUSnGHWVWRUDDUEHWVERUGHWL
mitten av lokalen. Så fort det är på plats
börjar det mödosamma arbetet med att
VHSDUHUDRFKVRUWHUDDOODGHROLNDGHODUQD
VRPHWW¿VNHUHGVNDSEHVWnUDY%O\VlQNRU
RFKEO\OLQRUI|UDWWKnOODQlWHWSnSODWV
OlQJVERWWHQÀ|WHQJXPPLYDMUDUNHGMRUQlWRFKUHS
– Det mesta är manuellt arbete med
VD[NQLYRFKEXOWVD[,YLNWKDUYLVHWWDWW
GHWlUXQJHIlU±PHWDOORFKSODVW

ÅTERVINNING

Här utvecklas
återvinning av

havsplast
Sedan är det då olika typer av plast som
lUPL[DGHRFKROLNDPDWHULDOVRPlU
insydda i varandra. Ett nät ser nästan
DOGULJXWVRPHWWDQQDWRFKRPPDQLQWH
VHSDUHUDUGHKlUPDWHULDOHQVnOlJJVGH
SnK|JEHUlWWDU(ULN*RNV¡\UXWYHFNlingsledare på Marina återvinningscentralen.
Majoriteten återvinns
'HÀHVWDDYYlUOGHQVXWWMlQWD¿VNHUHGVNDSKDPQDUSnGHSRQLRPGHLQWHGXPSDVWLOOKDYVPHQLQWHKlU+lUKDU
SURFHQWJnWWWLOOnWHUEUXNRFKSURFHQW
WLOOPDWHULDOnWHUYLQQLQJcWHUEUXNEDUW
PDWHULDOJnUEODQGDQQDWWLOO)LVNDUHI|Ueningen. När en trål kommer in är det
inte alla delar som är utslitna utan en
del kan återanvändas i deras tråltillverkQLQJ$QGUDGHODUVRPNHGMRURFKÀ|WHQ
används i tillverkningen av konstgjorda
KXPPHU\QJHOUHYRFKLPXVVHORGOLQJDU
SURFHQWIUlPVWVWUDQGSODVWKDUJnWW
WLOOHQHUJLnWHUYLQQLQJ(ULN*RNV¡\UVHU
egentligen inget större problem med att
plast går till förbränning.
±+lUL6YHULJHKDUYLMXlQGnJDQVND
bra värmeverk som kan göra om plasten
till energi, men frågan vi ställer oss är, är
GHWGHWElVWD".DQPDQOlJJDWLOOHWWVWHJ
till innan det blir energi? Vi tror att det
¿QQVHWWXQLNWYlUGHLGHQPDULQDSODVWHQ
som borde tas tillvara.
+DQWURULQWHDWWKDYVSODVWHQVRPKDU
EUXWLWVQHUDYVRORFKVDOWYDWWHQNRPPHU
DWWNXQQDNRQNXUUHUDPHGKHOWQ\SODVWL
materialegenskaper.
– Men då får man istället titta på, ja
PHQYDGKDUGHQI|UPDWHULDOHJHQVNDSHU
vad kan den användas till? Den kanske

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.

inte ska bli supertunna plastförpackningDUXWDQSURGXNWHUVRPKnOOHUOlQJHRFK
KDUHWWFLUNXOlUWWlQNLVLJ'lUI|UKDUYL
nu startat en testbädd för marint avfall
där olika företag stöttas i utvecklingen av
Q\DKnOOEDUDSURGXNWHU
Prototyp för ny användning
7HVWElGGHQlUHWWSURMHNW¿QDQVLHUDW
DY9LQQRYDRFKVNDJHGHPHGYHUNDQGH
I|UHWDJHQP|MOLJKHWDWWH[SHULPHQWHUD
PHGKDYVSODVWRFKDWWWHVWDVLQDLGpHUL
prototypskala. En del fraktioner sorteras
HQOLJWVSHFL¿ND|QVNHPnOIUnQI|UHWDJHQ
RFKGHKDURFNVnP|MOLJKHWDWWSnYHUND
KXUSODVWHQEHDUEHWDV
±6nYLKRSSDVNXQQDYlYDLQDOOWIUnQ
insamling till utveckling av nya produkter.
Ett av företagen som redan anslutit sig
till testbädden är Sculptur, som 3D-prinWDUP|EOHUDYnWHUYXQQHQSODVW OlVPHU
RPL$YIDOORFK0LOM|QU $QGUD

DET MESTA ÄR MANUELLT ARBETE MED SAX, KNIV
OCH BULTSAX. I VIKT HAR VI SETT ATT DET ÄR
UNGEFÄR 50–50 METALL OCH PLAST.”

jobbar med allt från textildesign till
byggnadsmaterial.
7HVWElGGHQlUlQQXXQGHUXSSE\JJQDG
så i dagsläget går merparten av plastPDWHULDOHWIUnQ¿VNHUHGVNDSHQWLOOnWHUYLQQLQJKRV3ODVWL[L'DQPDUNHWWI|UHWDJ
som specialiserat sig på marint avfall.
Arbetstillfällen
Personalen som arbetar med strandSORFNQLQJRFKnWHUYLQQLQJlUDQVWlOOGJHQRPNRPPXQHQVDUEHWVPDUNQDGVHQKHW
det viktiga arbetet som de utför är samtiGLJWDUEHWVWUlQLQJ7HNOH*HEUHKDZDULDW
skär loss ett blyrep från nätet. På andra
VLGDQERUGHWKnOOHU'MDPLOD0RXVWDSKD
SnDWWVNlUDORVVHWWUHSPHGÀ|WHQYDUMH
OLWHQNQXWNOLSSVXSSI|UKDQG,EODQG
KDQGODUGHWRPQlWRFKWUnODUVRPlU
ÀHUDKXQGUDPHWHUOnQJDPHGWXVHQWDOV
knutar. Runt om i lokalen står olika lådor
RFKNlUOPHGW\GOLJPlUNQLQJPHQDWW
veta vilket material som ska till vilken
låda är inte alltid så lätt.
±(QVYnULJKHWlUDWWGHW¿QQVVnPnQJD
olika sorters plast som det är svårt att se
VNLOOQDGSn)|UDWWLQWHWDODRPDOODWLOOVDWser som man kan tillföra för att få ännu
mer speciella egenskaper för en exakt produkt, det kan också komplicera sorteringHQ9LXWYHFNODVHIWHUKDQGRFKInUP\FNHW
KMlOSDY)LVNDUHI|UHQLQJHQVRPKDUVWRU
NXQVNDSRP¿VNHUHGVNDSRFKKXUGHlU
XSSE\JJGDVlJHU(ULN*RNV¡\U
(QSODVWDQDO\VSLVWROVWnUK|JWSn
önskelistan, med den skulle de kunna
sortera plasten i olika plasttyper med
VW|UUHWUl̆VlNHUKHW
Strandstädning ingår
(IWHUOXQFKKRSSDUKHODWHDPHWLQLHQ
PLQLEXVV1lUYlGUHWWLOOnWHURFKGHW
gör det idag, är det strandstädning som
gäller. Dagens tur går till RamsvikslanGHWVQDWXUUHVHUYDW)|UVWV\QVLQJHQSODVW
– 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 överallt, insnärjda i den torra blåstången.
Grundregeln är att man inte får plocka
tången utan bara plasten, ett uppdrag
som verkar närmast omöjligt.
'HQVLVWDGHFHPEHUKDPQDU
ansvaret för en del av det marina avfallet
SnSURGXFHQWHUQDDY¿VNHUHGVNDSLDOOD
IDOOLQRP(8)|UKRSSQLQJVYLVInUYLGn
VHÀHUPDULQDnWHUYLQQLQJVFHQWUDOHUUXQW
RPSnNRQWLQHQWHQRFKPLQGUHSODVWL
KDYHQRFKSnYnUDVWUlQGHU
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ARBETSMILJÖ

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

Råd för säkrare insamling
I en ny rapport från Avfall Sverige samlas kunskap om
den mikrobiella arbetsmiljön vid matavfallsinsamling.
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
PLNURRUJDQLVPHUVRPYl[HUSnRFKL
avfallet. I rapporten Exponeringsrisker
YLGLQVDPOLQJDYPDWDYIDOOKDUIUlPVW
vetenskapligt granskade artiklar publicerade efter 2008 sammanställts.
Att sammanställa information om
exponeringsrisker i samband med
KlPWQLQJlUHQLQWHKHOWHQNHOXSSgift. Matavfall innebär inte att det per
DXWRPDWLN¿QQVHQH[SRQHULQJVULVN'HW
beror på att en mängd olika faktorer, var
I|UVLJRFKWLOOVDPPDQVSnYHUNDUKXU
VWRUGHQQDULVNEOLU)DNWRUHUVRPSnYHUNDUKXURFKRPPLNURELRORJLVNSnYl[W
kan utvecklas är till exempel temperatur,
YDGPDWDYIDOOHWLQQHKnOOHURFKKXUEO|WW
GHWlU)|UXWRPIDNWRUHUVRPSnYHUNDU
WLOOYl[WHQVnSnYHUNDVULVNHQDYKXUELR
aerosolerna sprids till omgivningen.
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Alla dessa faktorer tillsammans
NDQYDULHUDIUnQKlPWQLQJVWLOOIlOOHWLOO
KlPWQLQJVWLOOIlOOH9LQGULNWQLQJHQYLG
KlPWQLQJVWLOOIlOOHWlUHWWH[HPSHOSnYDG
som kan påverka exponeringsrisken.
Störst risk vid tömning
Genomgången visar dock att största
risken att bli exponerad för bioaerosoler
är när avfallskärl töms till sopbilsaggreJDWHWcWJlUGHUVRPNDQPLQVNDGHQQD
H[SRQHULQJlUK|JODVWDGHODVWELODUVW|UUH
avstånd från aggregatet vid tömning
samt väl förslutna avfallspåsar. Andra
åtgärder som kan minska exponeringsrisken är att använda rena arbetskläder
RFKKDQGVNDU6WXGLHUIUnQ'DQPDUNKDU
visat att regelbunden rengöring av lastELOVK\WWHQRFNVnELGUDUWLOOHQPLQVNDG
exponering.
1lURFKKXUPlQQLVNRUSnYHUNDVDY
OnQJWLGVH[SRQHULQJDYOlJUHKDOWHUDY

bioaerosoler är mycket svårt att utreda. I
GDJVOlJHW¿QQVLQJDJUlQVYlUGHQGlUI|U
är det viktigt att, när det är möjligt, vidta
åtgärder för att minska exponeringsrisken för att minimera den risk som
HYHQWXHOOW¿QQVJHQRPDWWWLOOH[HPSHO
|NDDYVWnQGHWPHOODQSHUVRQDORFKVRSbilsaggregatet när avfallskärlen töms.
Byt påse ofta
)|UKXVKnOOHQNDQHQUHGDQOLWHQULVNEOL
ännu mindre om avfallspåsen byts med
WlWDLQWHUYDOO(̆HNWHQEOLUDWWPDWDYIDOOHWI|UYDUDVLQRPKXVNRUWDUHWLG$WW
ofta byta avfallspåse gör är att det blir
OlWWDWWRUGHQWOLJWI|UVOXWDSnVHQRFKDWW
avfallspåsen, under en majoritet av året,
förvaras i lägre temperaturer än vad som
QRUPDOWlULQRPKXV'HWWDlUnWJlUGHU
VRPEnGHPLQVNDUPHGYLONHQKDVWLJKHW
den mikrobiologiska påväxten kan utYHFNODVRFKVSULGQLQJHQDYELRDHURVROHU
till omgivningen. Sammantaget bör de
PLQVNDULVNHQI|UEnGHKXVKnOORFKI|U
GHPVRPKlPWDUPDWDYIDOOHW

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

INSAMLING

Guide till slamtömning 2.0
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 KANEHK|YDE\WD
PHWRGI|UKlPWQLQJDYVODPIUnQHQVNLOda avlopp om det – som betänkandet
+nOOEDUVODPKDQWHULQJI|UHVOnU±EOLU
UHJOHULQJRFKI|UEXGPRWVODPVSULGQLQJ
SnnNHUPDUN$OWHUQDWLYDEHKDQGOLQJVPHWRGHUVRPPRQRI|UEUlQQLQJRFK
pyrolys för utvinning av fosfor kräver ett
torrare slam, vilket i sin tur kräver nya
LQVDPOLQJVRFKWRUNQLQJVPHWRGHU
Avfall Sveriges guide visar såväl tekQLVNDRFKSUDNWLVNDVRPHNRQRPLVND
konsekvenser av olika teknikval.
Inför beslut om tömningsteknik är det
viktigt att kommunen gör en utredning
VRPXWJnUIUnQORNDODI|UKnOODQGHQ
8WUHGQLQJHQE|UEODQGDQQDWWDKlQV\Q

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

till vilka typer av slamanläggningar som
förekommer, var slammet ska lämnas
RFKKXUGHWVNDEHKDQGODVVDPWKXU
långa avstånden är till avlämningsplats.

*XLGHQLQQHKnOOHUPDWULVHUVRPJHUHQ
EUD|YHUEOLFN|YHUROLNDDVSHNWHURFKI|U
RFKQDFNGHODUPHGROLNDV\VWHPVRPNDQ
förenkla valet. Det är viktigt att granska
KHODNHGMDQIUnQW|PQLQJVWLOOIlOOHWWLOO
DYVlWWQLQJDYEHKDQGODWVODP([HPSHOvis kan en lägre totalkostnad för slamEHKDQGOLQJPRWLYHUDDWWYlOMDHQG\UDUH
tömningsteknik.
Regional samverkan kan ge stordriftsI|UGHODURFKNRPELQDWLRQHUDYW|PQLQJV
RFKEHKDQGOLQJVWHNQLNHUI|UROLNDW\SHUDY
slam ger oftast de bästa förutsättningarna
för en god ekonomi. Vidare rekommenGHUDVOlPSOLJRFKODJRPPlQJGIDNWDWLOO
IDVWLJKHWVlJDUQD
LÄS MER i Guide #23 Tömningssystem för
enskilda avlopp samt rapport 2020:20 En
jämförande studie av två slamtömningstekniker
– heltömning och mobil avvattning med polymerer, och i rapport 2019:02 Slamtömning
med tvåfacksbil – Mindre mängd att transportera och behandla – bättre miljö, som alla kan
laddas ner från avfallsverige.se
Guiden är enbart tillgänglig för medlemmar.
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Lånelåda minskade avfallet
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.
TEXT ÅSA HAGELIN, AVFALL SVERIGE

I JANUARI UNDERSÖKTES om nudging
kunde få medarbetarna på två kontor i
0DOP|DWWDQYlQGDÀHUJnQJVPDWOnGRUL
stället för engångsförpackningar då de
KlPWDGHOXQFKPDW)OHUJnQJVPDWOnGRU
SODFHUDGHVYLGHQWUpQRFKLQIRUPDWLRQ
spreds via olika kanaler. Hela 750 personer ingick i studien som pågick i tre
veckor.
2FKKXUJLFNGHW"3nGHWHQDNRQWRUHWOnQDGHFLUNDSURFHQWHQOnGDRFK
på det andra cirka 50 procent, en eller
ÀHUDJnQJHU$YVH[LQWHUYMXDGHUHVWDXranger svarade fem att de inte ser några
problem med att servera kunderna i
PHGKDYGOnGD,QJHQDQVnJDWWK\JLHQproblem kunde bli stora, men såg en risk
med att storleken på matlådan kunde bli
för liten eller för stor.

'HYLNWLJDVWHHUIDUHQKHWHUQDlU
1. SYNLIGHET – OnGRURFKLQIRUPDWLRQ
PnVWHYDUDYlOV\QOLJD7lQNSnDWW
lådorna i sig kommunicerar! Vi satte
våra lånestationer vid entréerna.
2. TRYGGHET – att veta vart en kan gå för
DWWInOXQFKLOnGDQlU$RFK26DPOD
aktuella restauranger på en lista, en
karta eller kanske i en app.
3. KOLLEGAN – vad andra gör är viktigt.
)|UDQNUDLGpQKRVQnJUDDQVWlOOGD
som kan agera ambassadörer.
4. DRIVKRAFT – miljöengagemang driver
PnQJDPHQVRPOLJDNDQEHK|YDDQdra incitament för att vilja låna låda,
H[HPSHOYLVUDEDWWSnOXQFKHQ
5. ENKELT – det måste vara enkelt att
OnQDOnGDRFKKHOVWVNDGHQDQVWlOOGH
slippa att diska lådan själv.
6. FRÄSCHT – OnGDQPnVWHYDUDIUlVFK
RFKSUDNWLVNOlWWDWWInUHQRFKJlUQD
KDÀHUDIDFN
7. BEKRÄFTELSE – på restaurangen vill
NXQGHQYHWDDWWKHQJ|UUlWW,QIRUPHUDJlUQDRPDWWGHWJnUEUDDWWKlPWD
mat i egen låda.
Nu återstår att se om det blir en modell
som kan skalas upp, vilket var ett av
VWXGLHQVV\IWHQ,YlQWDQSnGHW¿QQVHQ
UDGWLSVRFKUnGLUDSSRUWHQI|UGHQVRP
vill arbeta med att minska användningen
DYHQJnQJVI|USDFNQLQJDURFKE\WDWLOO
ÀHUJnQJVOnGRU

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 engångsprodukter, sidan 7.

Europa minskar avfallet
ÅRETS EUROPA MINSKAR AVFALLET-VECKA kommer att genomföras 21–29 november.

7HPDWLnUlURV\QOLJWDYIDOOHIWHULQVSHOIUnQRVVSn$YIDOO6YHULJH(::5NDQVOLHWKDU
tagit fram material som kan användas i kombination med Avfall Sveriges material.
/lVRFNVnPHURP2V\QOLJWDYIDOONDPSDQMHQSnVLGDQ
+DUQLQnJUDLQVSHOSnYDGQL|QVNDUDWWYLJ|UXQGHUYHFNDQWYHNDLQWHDWWK|UDDYHU
WLOO-RVH¿QVRPMREEDUPHVWPHGSURMHNWHWMRVH¿QEHUJOXQG#DYIDOOVYHULJHVH

LÄS MER på ewwr.eu

32 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 4 2020

FÖREBYGGANDE

Tips för engångsfria evenemang
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 FESTIVALERK|ULQWLPWVDPPDQ

Det brukar också generera stora mängder
DYIDOO0HQVnEHK|YHUGHWLQWHYDUD
– Vi vill visa att det är möjligt att ställa
RPVPnRFKVWRUDVWDGVRFKPXVLNIHVWL
YDOHUWLOODWWEOLKHOWHQJnQJVIULDRFKGlU
PHGVNUlSIULDRFKVNDSDHQPHUKnOOEDU
PLOM|SnGHKlUHYHQHPDQJHQ9LYLOOJnL
EUlVFKHQI|UDWWYLVDDWWGHVVDO|VQLQJDUlU
IXOOWJHQRPI|UEDUDVlJHU$QQD/LQGYDOO
projektsamordnare på kommunens tuULVPNXOWXURFKHYHQHPDQJVERODJ*|WHERUJ &R7LOOVDPPDQVPHGSURMHNWOHGDUHQ)LOLS(NOXQGXWYHFNODVQXEODQGDQQDW
ett storskaligt pantsystem som ska kunna
DQYlQGDVSnÀHUDIHVWLYDOHULODQGHW
)OHUDO|VQLQJDUVRPWHVWDWVEHVNULYV
VHFRQGKDQGSRUVOLQEHVWLFNRFKJODVNRPELQHUDWPHGHQGLVNYDJQÀHUJnQJVJODVL
SODVWUHWXUV\VWHPI|UPDWOnGRURFKEHVWLFN
samt rabatt för de som tar med egen låda.
±,YnUDJUDQQOlQGHUlUÀHUJnQJVJODV
RFKSDQWWDOOULNDUUHGDQYDQOLJWSnIHVWLYDler 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 också vilka samarbetspartners som Göteborg

DQYlQWRFKKXUDUEHWHWE|UOlJJDVXSS
±.RPPXQLNDWLRQPRWDOODDNW|UHU
som deltar, men också utåt mot besökarrQDlUYLNWLJWRFKGHWVNDPDQOlJJDWLGSn
n
6nYlOI|UVlOMDUHVRPEHV|NDUHKDUJHWW
tummen upp till försöken. MatupplevelVHQEOLUElWWUHPHGVWDELODUHWDOOULNRFK
ElWWUHEHVWLFNRFKPnQJDXSSVNDWWDU
att slippa tunna engångsglas som lätt
JnUV|QGHU%HJUlQVQLQJDU¿QQVI|UVWnV
i större skala kan inlånat porslin bli
SUREOHPDWLVNWHIWHUVRPGHWlUWXQJWRFK
XGGDND̆HNRSSDUlUVYnUDDWWVWDSOD
0nOHWlUHWWKHOWHQJnQJVIULWWNXOWXU
kalas 2021, men också att skapa ett exemSHOVRPDQGUDLQVSLUHUDVDYRFKWDUHIWHU
±'HWlUYLNWLJWDWWR̆HQWOLJVHNWRUlU
PHGRFKGULYHUGHWWD9LKDULQJHWYLQVWLQWUHVVHYLJ|UGHWKlUI|UYnUDEHV|NDUH
RFKNDQGHODPHGRVVDYGHWYLXWYHFNODU
$YWDO6YHULJHlUPHGLSURMHNWHWRFK
¿QDQVLHUDUHQQDWLRQHOOYlJOHGQLQJ
som kommer att presenteras på ett
ZHEELQDULXPGHQRNWREHU
±'HWWDOLJJHUKHOWUlWWLWLGHQLQWUHVVHW
I|UGHWYLJ|UlUVWRUW'HWKlUNRPPHUDWW
bli en spännande förvandling av festivalYlUOGHQVlJHU$QQD/LQGYDOO

Bok för klimatsmarta barn
RUNE ÄR ETT av alla barn som funderat
|YHUNOLPDWIUnJDQRFKKDQEHVWlPPHU
VLJI|UDWWVMlOYKLWWDVYDUHQSnVLQD
frågor. I barnboken Rune fattar klimatet får vi följa med på en upptäcktsIlUGRPDWPRVIlUXSSYlUPQLQJRFK
XWVOlSSRFKYLOlURVVKXUPDWVYLQQRFK
materialåtervinning påverkar klimatet
±RFKYDGYLNDQJ|UDI|UDWWPLQVND
uppvärmningen.
Boken är skriven av Daniel Walus]HZVNLWLOOYDUGDJVGHSDUWHPHQWV
sekreterare på regeringskansliet, med
HQHUJLRFKNOLPDWIUnJRUSnVLWWERUG
.OXULJDLOOXVWUDWLRQHUDY0DWLOGD
6HUKROWEOLUQlVWDQVRPHQUHVDLVLJ
med uppgifter för de ännu icke läskunniga bokslukarna att lösa.

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

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

Genom att lägga till
containrar kan den lilla
biogasanläggningen
skalas upp.

Flyttbar
minirötning
ger nya

möjligheter

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 KDHQSOXJDQGSOD\O|VQLQJ
VlJHU(FVDEVYG0DWV7XYHVVRQ
– Hela mitt tankesätt är att skapa
småskaliga, skalbara lösningar för lokal
DYIDOOVKDQWHULQJRFKVNDSDHQNRPPHUsiell produkt i samma område så man
slipper långa transporter.
)|UHWDJHW(FVDElUDQQDUVPHVWNlQW
för sitt system för trumkompostering.
Men att kunna erbjuda en teknik för
biogasproduktion lockade. En containerbaserad lösning utvecklades därför i
VDPDUEHWHPHGLQGLVND*UHHQ3RZHU6\Vtems, GPS, som levererat många biogasanläggningar världen över.
,VLWWPLQVWDXWI|UDQGHKDU(FVDEVELRgasanläggning en kapacitet på 1 ton per
dag. Det motsvarar matavfall från cirka
5 000 personer. På 100 kvadratmeter
ryms mottagning med krossning av
DYIDOOHWQHUWLOOPD[PPI|UEHKDQGOLQJPHGK\GURO\VU|WQLQJRFKODJULQJ
DYELRJDVHQ3n±GDJDUKDUGHW
inmatade organiska fallet förvandlats till
ELRJDVRFKELRJ|GVHO
Eftersom processen är anpassad efter
RYDQOLJWK|J76KDOWXSSWLOOSURFHQW
WRUUVXEVWDQVEHK|YHUSDSSHUVSnVDULQWH
sorteras bort. Om matavfall levereras i
plastpåse krävs däremot en extra förEHKDQGOLQJLQQDQU|WQLQJ'HWJnURFNVn
att koppla på uppgradering av gasen till
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IRUGRQVJDVOLNVRPDYYDWWQLQJRFKNRPpostering av biogödseln.
7LOOVNLOOQDGIUnQGHQFRQWDLQHUEDVHUDGHU|WQLQJVRP6HULT$% I|UHGHWWD
)OLQJD%LRJDV$% LQVWDOOHUDGHL6|GHUKDPQlUGHWWDHQYnWU|WQLQJVRPVNHU
under omrörning.
Kontroll på distans
0DWV7XYHVVRQPHQDUDWWGHWLQWHEHK|YHU
vara komplicerat att producera biogas.
– Det är möjligt att köpa en tjänst där
YLPRGHUHUDUSURFHVVHQGnYLKDUIRON
VRPKHODWLGHQWLWWDUSnSURFHVVHQ9LVVD
prov måste tas av personal på plats, men
GHNDQDQDO\VHUDVGLJLWDOWRFKWLOOEDNDInU
man direktiv om eventuella justeringar.
8SSWLOOWRQSHUGDJEHUlNQDVGHW
containerbaserade systemet vara optimerat för, om en väljer den långsammare
PHVR¿ODU|WQLQJHQ2PHQYlOMHUHQ
VQDEEDUHSURFHVVPHGK|JUHWHPSHUDWXUWHUPR¿OU|WQLQJNDQNDSDFLWHWHQ
dubbleras.
±7HUPR¿OWNUlYHUOLWHPHUKDQGSnläggning, därför rekommenderar vi en
PHVR¿OSURFHVVPHQGnNUlYVK\JLHQLVHring av biogödseln som ett eget steg.
Flyttbar
– Att det är en plug and play-lösning gör
DQOlJJQLQJHQÀ\WWEDU'HWlUHQYlOGLJW

Mats Tuvesson,
vd Ecsab.

¿QSRlQJ9l[HUPDQXUGHQHIWHUIHPnU
kan man sälja den till en annan kommun
RFKE\JJDVW|UUH
Att satsa på ett mindre format är bättre
än att från början bygga en anläggning
VRPJnUKDOYIXOOHOOHUlUEHURHQGHDY
OHYHUDQVHUIUnQHWWVWRUWJHRJUD¿VNWRPUnGHPHQDU0DWV7XYHVVRQ
3ULVHWODQGDUPHOODQRFKPLOMRQHUNURQRUEHURHQGHSnVWRUOHNRFK
kringutrustning.
±.RVWQDGVPlVVLJWlUGHWVYnUWDWWJn
så lågt som man skulle vilja, för anläggQLQJHQKDUVnP\FNHWWHNQLN-XPLQGUH
du bygger, desto dyrare blir det per ton.
-DJKDUODJWSURGXNWLRQHQXWRPODQGV
I|UDWWInVnOnJNRVWQDGVRPP|MOLJWRFK
ändå kunna uppfylla de svenska kraven.
)OHUDLQWUHVVHQWHUKDUG\NWXSSPHQ
0DWV7XYHVVRQYlQWDUlQQXSnDWWIn
leverera den första anläggningen.
– Det gäller att få med någon som är
intresserad av en färdig lösning.

KOMMUNIKATION

Nya nyckeltal för biogödsel
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.
TEXT CAROLINE STEINWIG, AVFALL SVERIGE FOTO BEMALTES EINHORN

DET ÄR KONSULTBOLAGET ,9/Svenska Miljöinstitutet som an-

litats för att räkna fram några nya nyckeltal för biogödsel som
ska vara enkla att använda i olika kommunikationsinsatser.
9LVVWHGXWLOOH[HPSHODWWHQSnVHPDWDYIDOOLQQHKnOOHUWLOOräckligt med näring för att baka 20 stycken kanelbullar? Det
kan vara något att lyfta fram på kanelbullens dag den
RNWREHU(OOHUDWWGHWNUlYVFLUNDPDWDYIDOOVSnVDUI|U
att gödsla en åker stor som en fotbollsplan?
'HQ\DVL̆URUQDLQJnULHQUDSSRUWIUnQ8UVSUXQJV
UDSSRUWHQLQQHKnOOHUKXYXGVDNOLJHQQ\FNHOWDORPELRJDVRFK
KXUQ\WWMDQGHWDYGHQQDHQHUJLlUSRVLWLYI|UNOLPDWHW1XKDU
GHQDOOWVnNRPSOHWWHUDWVPHGVL̆URURPELRJ|GVHO
De nya biogödsel-nyckeltalen lyfter fram:
 KXUPnQJDNDQHOEXOODUVRPNDQEDNDVPHGQlULQJHQIUnQHQ
påse matavfall,
 DQWDOSRUWLRQHUSRWDWLVH[HPSHOYLVWLOOPLGVRPPDUOXQFKHQ
som kan odlas med näringen från en påse matavfall,
 DQWDOSRUWLRQHUlUWVRSSDWLOOVNROOXQFKHQOXQFKSnlOGUHERende som kan tillagas med näringen från en påse matavfall,
 KHNWDUnNHUVRPNDQJ|GVODVPHGQlULQJIUnQPDWDYIDOOVRP
blivit biogödsel,
• minskade koldioxidutsläpp när biogödsel ersätter konstgödsel,
 YlUGHWLKXVKnOOHQVPDWDYIDOOVHWWWLOOLQQHKnOOHWDYQlULQJVämnen.

LÄS MER i rapport 2014:U14 Nyckeltal för kommunikationsinsatser inom matavfall, biogödsel och biogas, som kan laddas ner från
avfallsverige.se

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

Han fotograferade sina sopor
Tack vare Anders Andersson vet vi nu hur en
familjs årsproduktion av sopor kan se ut.
TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE

DET VAR DE VWRUDPlQJGHUQDSODVWRFKSDSSHUVI|USDFNQLQJ
DUQDKHPPDKRV$QGHUV$QGHUVVRQVRPYlFNWHLGpQVRP
IULODQVIRWRJUDIlUKDQYDQDWWWlQNDLELOGHURFKPHGPHUIDNWD
tog planen form.
±-DJOlVWHSn$YIDOO6YHULJHVKHPVLGDDWWYDUMHLQYnQDUHL
JHQRPVQLWWSURGXFHUDGHNJDYIDOO-DJEHVWlPGHPLJI|U
DWWWDUHGDSnKXUGHWVHUXW1lUGHWE|UMDGHEOLIXOOWLI|UUnGHW
ODGHMDJXWHQYLWSUHVHQQLQJRFKIRWDGHGHWPHGGU|QDUHIUnQ
I\UDPHWHUVK|MG6HGDQSXVVODGHMDJLKRSGHWPHGPLJVMlOY
RFKPLQDWYnEDUQ
7RWDOWEOHYGHWNJ±HWWEUDUHVXOWDWI|UHQEDUQIDPLOM
kanske delvis beroende på det småländska arvet, gissar Anders
Andersson.
Men varför dokumentera sitt avfall på detta sätt?
±-DJlUVRPDOODDQGUDWlQNDQGHPlQQLVNRUYlOGLJWEU\GG
över vad vi utsätter vår planet för genom vårt leverne. Allt
annat lever cirkulärt, det bildas inget avfall av något annat, det
nWHUDQYlQGVMXI|UXWRPLYnUDDNWLYLWHWHUHIWHUVRPYLKDUInWW
för oss att leva linjärt, säger Anders Andersson.
±0HQMDJWURULQWHDWWELOGHQNRPPHUDWWOHGDWLOOQnJRW-DJ
lUJDQVNDSHVVLPLVWLVNWODJGQlUGHWJlOOHUDWWNODUDEL̆HQ6n
MDJKDULQJDDPELWLRQHUDWWI|UlQGUDYlUOGHQPHQMDJ|QVNDU
DWWGHWKDGHJnWW
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Tekniker för
förbehandling
jämförda

Inga övernattningar
– skäl för dispens?
”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
IDVWLJKHWVLQQHKDYDUHDWWInGLVSHQVIUnQUHQKnOOQLQJHQWLOOH[HPSHOXSSHKnOOL
KlPWQLQJ2DYVHWWKXUIUnJDQUHJOHUDWVLNRPPXQHQVDYIDOOVI|UHVNULIWHU¿QQVDOOWLG
HQJHQHUHOOP|MOLJKHWWLOOGLVSHQVDQJLYHQLNDSLWHOLPLOM|EDONHQ´.RPPXQHQInU
LGHWHQVNLOGDIDOOHW « JHGLVSHQVIUnQI|UEXGHWLI|UVWDVW\FNHWRPGHW¿QQV
VlUVNLOGDVNlORFKGHQVRPVNDKDQWHUDDYIDOOHWPHGVW|GDYGLVSHQVHQNDQJ|UDGHW
SnHWWKlOVRRFKPLOM|PlVVLJWJRGWDJEDUWVlWW´ ,DQJHVNRPPXQHQVHQVDPUlWWDWWWDKDQGRPRFKERUWWUDQVSRUWHUDKXVKnOOVDYIDOO 
'LVSHQVP|MOLJKHWHQE\JJHUDOOWVnSnWYnI|UXWVlWWQLQJDUQlPOLJHQDWW
  GHW¿QQVVlUVNLOGDVNlOI|UGLVSHQVRFK
 V|NDQGHQNDQVMlOYNDQWDKDQGRPVLWWDYIDOOSnHWWEHWU\JJDQGHVlWW
*HQHUHOOWNDQVlJDVDWWNDSPLOM|EDONHQVNDWLOOlPSDVUHVWULNWLYWRFK
E|UWLOOlPSDVHQGDVWI|UIULWLGVERHQGHRFKEDUDRPVWDUNDVNlOWDODUI|UGLVpens. Det kan vara fråga om något enstaka besök per år, eller i vart fall besök
P\FNHWVlOODQRFKGnSnHWWVlWWVRPLQWHJHQHUHUDUKXVKnOOVDYIDOODYQlPQEDU
RPIDWWQLQJVRPEOLUNYDUSnIDVWLJKHWHQ$QYlQGQLQJHQDYIULWLGVERHQGHWEHK|ver med andra ord skilja sig från vad som är ett normalt nyttjande.
,HQQ\OLJHQPHGGHODGGRPIUnQ0DUNRFKPLOM||YHUGRPVWROHQRPGLVSHQV
IUnQUHQKnOOQLQJSnHQIULWLGVIDVWLJKHWNRQVWDWHUDVDWWDQWDOHWEHV|NSnIDVWLJKHWHQRFKNDUDNWlUHQDYGHVVDLQWHDYYLNHUIUnQHWWYDQOLJWQ\WWMDQGH±WURWV
att övernattningar inte sker. Det saknas därför förutsättningar att meddela
dispens, enligt domstolen.
2PVWlQGLJKHWHQDWWLQJD|YHUQDWWQLQJDUVNHUSnHQIULWLGVIDVWLJKHWKDUEHDNWDWVDY0DUNRFKPLOM||YHUGRPVWROHQYLGWLGLJDUHGLVSHQVSU|YQLQJDU'HQ
aktuella domen bekräftar dock att inga övernattningar inte ensamt är grund för
GLVSHQV,VWlOOHWPnVWHHQVDPODGEHG|PQLQJJ|UDVXWLIUnQGHRPVWlQGLJKHWHU
VRPlUDNWXHOOD$WWGHWLQWHI|UHNRPPHU|YHUQDWWQLQJDUlUHQRPVWlQGLJKHW
som kan ingå i en sådan bedömQLQJPHQ\WWHUOLJDUHVNlOEHK|YV
för att särskilda skäl ska anses
LÄS MER i Mark- och miljööverdomstolens mål
nr M 11747-19, meddelad 2020-06-12.
föreligga.

36 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 4 2020

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

FÖR BEARBETNING AV källsorterat matav-

IDOOIUnQKXVKnOORFKYHUNVDPKHWHUGlU
syftet är att åstadkomma en slurry som
NDQU|WDVWLOOELRJDVKDUROLNDWHNQLVND
lösningar prövats under åren med varieUDQGHUHVXOWDW8QGHUVHQDUHnUKDUQ\D
WHNQLVNDO|VQLQJDULQWURGXFHUDWVVRPKDU
förenklat processen. I ett projekt, som
LQLWLHUDWVDY$YIDOO6YHULJHVYHUNVDPKHWVJUXSS5|WQLQJKDUWROYDQOlJJQLQJDU
studerats med avseende på viktiga egenskaper som rejektmängd, slurrykvalitet
RFKXWE\WHWDYU|WEDUWPDWHULDOGHWYLOO
VlJDKXUVWRUGHODYGHWU|WEDUDLQQHKnOOHWLDYIDOOHWVRPKDPQDULVOXUU\Q6WXGHUDGHDQOlJJQLQJDUEHKDQGODGHPDWDYIDOO
LQVDPODWLSDSSHUVSnVDURFKLSODVWSnVDU

Paketerat matavfall ställer
särskilt höga krav på
förbehandlingen.

BIOLOGISK ÅTERVINNING

IUnQRSWLVNVRUWHULQJ,YDULHUDQGHXWVWUlFNQLQJEHKDQGlades även förpackade före detta livsmedel tillsammans
PHGPDWDYIDOOHWIUnQKXVKnOOHQ
I fem av de studerade anläggningarna användes sepaUDWRUNYDUQVRPI|UEHKDQGOLQJVWHNQLN'HQQDNlQQHWHFNQDVDYDWWDYVNLOMQLQJHQDYUHMHNWRFKSURGXNWLRQHQ
av slurry sker i ett steg vid tillsättning av spädmedie i
maskinen. I sex av anläggningarna användes skruvpress
I|UVHSDUHULQJDYUHMHNWRFKSURGXNWLRQDYVOXUU\,
processtegen före skruvpressen användes olika kombiQDWLRQHUDYNYDUQSXOSHUEODQGDUHI|UXSSO|VQLQJRFK
blandning av avfallet med spädmedie. I en anläggning
användes siktar kombinerat med sandfång för avskiljning 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
VnGDQWPDWHULDOVRPVNDDYVNLOMDVRFKLQWHVNDKDPQD
i slurryn. Även utbytet av rötbart material berodde på
DQYlQGWHNQLNRFKSnEHKDQGODWDYIDOO
Synliga föroreningar i slurryn består framförallt av
SODVWIROLHURFKNDQPHGI|UDDWWELRJ|GVHOQLQWHXSSI\OOHUNYDOLWHWVNUDYHQI|UDWWNXQQDFHUWL¿HUDVHQOLJW63&5
+lUYLVDUUHVXOWDWHQDWWEnGHWHNQLNHQRFKDYIDOOHWV
LQQHKnOODYSODVWIROLHUKDULQYHUNDQSnPlQJGHQV\QOLJD
föroreningar i slurryn.
3URMHNWHWKDUI|UXWRPGLUHNWDUHVXOWDWlYHQXWJMRUW
XQGHUODJI|UHQPHWRGI|UXWYlUGHULQJDYI|UEHKDQGOLQJVanläggningar.

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

INSAMLING

Vilma
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 avfallsinVDPODUHKDIWVWRUDSUREOHPPHGVW|OG
av el-avfall på återvinningscentralerna.
0RELOWHOHIRQHUOlVSODWWRURFKODSWRSV
KDUYDULWVlUVNLOWHIWHUWUDNWDGH.XQGHU
WLOORFKPHGKDUKLWWDWVLQJDPODPRELO
som de lämnat till återvinning till förVlOMQLQJSnVHFRQGKDQGVDMWHUEHUlWWDU
LQVDPOLQJVFKHI-RVH¿Q3XFKHU
6LWXDWLRQHQKDUI|UVYnUDWVDYDWW
Sörabs största återvinningscentral,
+DJE\KDUHQOnQJUDPSVRPlUVYnUDWW
|YHUEOLFNDRFKGlUI|UEOLUGHWVYnUWI|U
SHUVRQDOHQDWWKnOODHWW|JDSnHODYIDOOV
insamlingen.
)|UDWWNRPPDWLOOUlWWDPHGSUREOHPHQRFKPLQVNDVW|OGHUQDKDU6|UDE
LGLDORJPHG(O.UHWVHQVHGDQLYnUDV
SODFHUDWXWI\UDVnNDOODGH´9LOPDKXV´

Låsbar box
9LOPDKXVHWEHVWnUDYbox med ett inkastKnO)UDPVLGDQKDUHQG|UUPHGKlQJOnV
LQXWL¿QQVHQHOEXUVRPInQJDUXSSDYfallet. Här kan återvinningscentralernas
besökare slänga särskilt stöldbegärligt
HODYIDOOVnVRPPRELOHUSDGGRURFK
laptops.
'HWI|UVWD9LOPDKXVHWXWYHFNODGHVRFK
E\JJGHVDY+DOPVWDGV(QHUJLRFK0LOM|
±HQSURWRW\SWRJVIUDPUHGDQnU
1DPQHW´9LOPDKXVHW´KDU(O.UHWVHQ
P\QWDWVRPHQKRPPDJHWLOO+DOPVWDGV
(QHUJLRFK0LOM|VnWHUYLQQLQJVFHQWUDO
Villmanstrand.
%R[HQI|UKLQGUDUVW|OGHUSnGDJWLG
)|UDWWPRWYHUNDLQEURWWRFKVW|OGHUL
QDWWHWLGW|PPHU6|UDEVSHUVRQDOEHKnOODUQDYDUMHGDJLQQDQVWlQJQLQJ'HKDU
YDOWDWWLQWHLQIRUPHUDRPEHKnOODUQD
bQGnKDU9LOPDKXVHQJHWWSRVLWLYH̆HNW
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ger tryggare
insamling

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

-RVH¿Q3XFKHUEHUlWWDUDWWVW|OGHUQDKDU
minskat när ”spekulanterna” inte längre
NRPPHUnWGHWYlUGHIXOODHODYIDOOHWRFK
SHUVRQDOHQKDUInWWPnQJDJODGDWLOOURS
från besökare som tycker den nya insamlingen känns trygg.
– Det är skönt att veta att materialet
EOLULQOnVWSnHWWEUDVlWWVlJHU-RVH¿Q
3XFKHU
Utvärderas
-XVWQXJHQRPI|U(O.UHWVHQHQWHVW
SHULRGDY9LOPDKXVHW)|UXWRP6|UDE
KDU9LOPDKXVlYHQSODFHUDWVXWKRV%RUnV
(QHUJLRFK0LOM|(IWHUK|VWHQVNDWHVWHW
XWYlUGHUDV8U(O.UHWVHQVV\QSXQNWlU
9LOPDKXVHWRFNVnSUDNWLVNLRFKPHGDWW
GHQEDVHUDVSnVWDQGDUGHOEXUHQRFK
därmed fungerar i det ordinarie logistikÀ|GHW
±(QMlWWHI|UGHOEHUlWWDU/DUV(OOLQJVson, ansvarig för logistikutveckling på
(O.UHWVHQ
+XUVHUGnIUDPWLGHQXWI|U9LOPDKXVHW"

±7DQNHQlUinte att den ska levereras
till alla återvinningscentraler, utan
GlUGHW¿QQVEHKRYNXQQDHUEMXGDVWLOO
VMlOYNRVWQDGVSULVEHUlWWDU/DUV
Ellingsson.
(O.UHWVHQYLOOLIUDPWLGHQWHVWDRP
9LOPDKXVHWNDQYDUDHWWVlWWDWWInLQ
elprodukter som går att återbruka. Om
LQWHnWHUEUXNDYKHODSURGXNWHUVnnWminstone av komponenter.
±0HQGlUlUYLLQWHlQVlJHU/DUV
Ellingsson.
Han berättar att de kommer att anaO\VHUDGHWDYIDOOVRPQXVDPODVLQKRV
6|UDERFK%RUnV(QHUJLRFK0LOM|LGHQ
DQDO\VDQOlJJQLQJVRP(O.UHWVHQlJHUL
Arboga.
2FKYDGVNDNRPPXQHUVRPEOLUVXJQD
SnDWWInHWW9LOPDKXVWLOOVLQHJHQnWHUvinningscentral göra?
– Boxen är inget som vi per automaWLNHUEMXGHUPHQPDQInUJlUQDK|UD
DYVLJRFKYLVDVLWWLQWUHVVHVYDUDU/DUV
Ellingsson.

JORDEN RUNT
JORDE

”Fler munskydd än maneter i havet”
Den franska miljöorganisationen Opération Mer Propre varnar för att
&RYLGDYIDOOLIRUPDYHQJnQJVKDQGVNDURFKPXQVN\GGULVNHUDUDWWEOLHWWVWRUW
PLOM|SUREOHP'HKDUUHGDQVHWWYl[DQGHPlQJGHUYLGVLQDVWUDQGVWlGQLQJDU
PHQRFNVnÀ\WDQGHXWHWLOOKDYV'HOlWWDDYIDOOVVODJHQNDQIlUGDVOnQJWPHG
YLQGHQKMlOSPHQDUGH
(QEDUW)UDQNULNHKDUEHVWlOOWWYnPLOMDUGHUPXQVN\GG/LNQDQGHNRQVXPWLRQNDQYlQWDVLPnQJDDQGUDOlQGHU´6QDUWULVNHUDUYLKDÀHUPXQVN\GGlQ
PDQHWHUL0HGHOKDYHW´VNULYHU/DXUHQW/RPEDUGIUnQ2SpUDWLRQ0HU3URSUH
LHWWEUHYWLOOSUHVLGHQWHQ(PDQXHO0DFURQ2FKYLGDUH´0HGHQI|UYlQWDG
QHGEU\WQLQJVWLGRPnUlUGHVVDPDVNHUHQHNRORJLVNWLGVLQVWlOOGERPE´

Bottenaska
blir smycken
Den litauiska konstnären
RFKSURIHVVRUQ(JOŏ*DQGD
%RJGDQLHQŏKDUYDOWHWW
udda material att arbeta
med – bottenaska från
energiåtervinning av
avfall.
±-DJXQGHUV|NWHUHVWHUQD
tillsammans med forskare från InstiWXWHRI3K\VLFVDQG7HFKQRORJ\VRP
EHNUlIWDGHDWWGHlUJLIWIULDRFKNDQ
återvinnas. Så nu skapar jag smycken
IUnQUHVWDYIDOOVlJHU(JOŏ

Klart för kemisk
plaståtervinning

1RUVND4XDQWDIXHOKDUQXInWW
klartecken att testa kemisk materialåtervinning i stor skala. Det
sker vid deras anläggning i danska
6NLYH)|UVWDOHYHUDQVNRQWUDNWHWlU
WHFNQDWPHG1RUJHRFKRPIDWWDU
10 000 ton plastförpackningar.
Processen innebär förenklat
DWWPDWHULDOHWI|UJDVDVRFKEU\WV
ner i sina beståndsdelar. Därefter
kan de nyttjas till att producera
ny plast, vilket görs av samarbetspartnern Basf.

Iswa
wa fyller 50
Den internationella avfallsorganisatioQHQ,VZD¿UDUHWWKDOYVHNHOLnU5HGDQ
1928 tog representanter för tre länder
LQLWLDWLYHWWLOOVDPDUEHWHNULQJUHQKnOOQLQJ1HGHUOlQGHUQD7\VNODQGRFK
6WRUEULWDQQLHQ,VZDELOGDGHVGRFNI|UVW
1970 genom samgåendet av två organiVDWLRQHU,QWHUQDWLRQDO5HVHDUFK*URXS
RQ5HIXVH'LVSRVDORFK,QWHUQDWLRQDO
$VVRFLDWLRQRI3XEOLF&OHDQVLQJ
'DJHQV,VZDKDUQDWLRQHOODPHGOHPPDURFK|YHULQGLYLGXHOOD
PHGOHPPDURFKEHGULYHUHWWEUHWWDUEHWH
NULQJXWYHFNOLQJRFKHUIDUHQKHWVXWE\WH
´,VZDNRPELQHUDUXW|YDUQDVYlUGHIXOODHUIDUHQKHWHUPHGDNDGHPLNHUQDV
systematiska forskning”, skriver Antonis
0DYURSRXORVRUGI|UDQGHI|U,VZD

Sopstrejk mot rasismen
8QGHUVRPPDUHQKDUUHQKnOOQLQJV
DUEHWDUHLEODQGDQQDW1HZ2UOHDQV
RFK3KLODGHOSKLDVWUHMNDWI|UHWW
SDQGHPLWLOOlJJRFKElWWUHVN\GGVXWrustning. I takt med att rörelsen Black
/LYHV0DWWHUYX[LWLVW\UNDKDUGHWYn
frågorna vuxit samman – merparten
DYUHQKnOOQLQJVDUEHWDUQDlUVYDUWD
6nNDOODGHKRSSHUVVRPnNHUEDNWLOO
SnVRSELOHQRFKKlPWDUVRSVlFNDU
längs vägen, räknas som det femte
farligaste yrket i USA.

Kina stryper sopimport helt
)UnQRFKPHGNRPPHU.LQDLQWH
längre att godkänna import av något fast
avfall, meddelar det kinesiska miljödepartementet. Vissa ”resurser” i form av
K|JNODVVLJNRSSDURFKDOXPLQLXPEHU|UV
dock inte.
Det innebär ytterligare skärpning av
.LQDVLPSRUWI|UEXGI|UDYIDOO)RUWIDUDQGHUlNQDV.LQDVRPYlUOGHQVVW|UVWD
marknad för skrot.

Miljöministrar involverade
i miljöbrott
Avfall som importerats från Italien till Bulgarien ser nu ut att kräva sitt andra poliWLVNDR̆HU,MDQXDULWYLQJDGHVPLOM|PLQLVWHU1HQR'LPRYDWWDYJnFRQWDLQUDU
med sopor skickades då tillbaka till Italien. I somras greps så Bulgariens biträdanGHPLOM|PLQLVWHU.UDVVLPLU=KLYNRYWLOOVDPPDQVPHGWYnEU|GHUWLOOLNDlJDUHDY
ett återvinningsföretag.
%U|GHUQDDQNODJDVI|UDWWKDWDJLWHPRWIDUOLJWDYIDOOIUnQ,WDOLHQPHQLVWlOOHWI|U
HWWPLOM|ULNWLJWRPKlQGHUWDJDQGHKDUDYIDOOHWI|UEUlQWV=KLYNRYPLVVWlQNVI|UDWW
KDSUHVVDWORNDODP\QGLJKHWHUDWWXWIlUGDLPSRUWWLOOVWnQGI|UDYIDOOHWVRPEODQG
DQQDWLQQHK|OOEO\
,GRNXPHQWIXQQDKRVGHEnGDEU|GHUQDIDQQVOLVWRU|YHUMRXUQDOLVWHURFKI|UHtagare som dödats under 1990-talet, samt anteckningar om stora penningtransaktioner invid namnen.
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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

IHEUXDULLnUKDGHMDJI|UPnQHQ
att följa med till Etiopien för att
representera Sveriges EkokomPXQHURFK.DUOVNURQDNRPPXQ
I|UDWWKMlOSDWLOOPHGHQSURFHVVledarutbildning för miljöansvariJDSnHWLRSLVNDNRPPXQHURFKUHJLRQHU
-DJKDGHRFNVnInWWPHGPLJHQHQJHOVNVSUnNLJSRZHUSRLQWSUHVHQWDWLRQIUnQ
$YIDOO6YHULJHI|UDWWYLVDKXUYLL6YHULJH
nationellt arbetar med avfallsfrågor.
'HWKlUYDUDQGUDJnQJHQL(WLRSLHQ
I|UPLQGHO-DJYDUPHGYLGHQUHVDI|U
ett par år sedan, då vi bland annat mötte
PLQLVWHULHWI|UVWDGVXWYHFNOLQJRFKGLVNXterade projektets nationella förankring.
Denna gång var vi åtta representanter
IUnQ6YHULJHVDPPDQKnOOHQDY7RUEM|UQ
/DKWLIUnQ6XVWDLQDEOH6ZHGHQ$VVRFLation, som leder det etiopiska ekokommunprojektet. Vi inledde med några
GDJDUL$GGLV$EHED%ODQGDQQDWKDGH
svenska ambassaden bjudit in ett antal
I|UHWUlGDUHI|UROLNDEUDQVFKHUL(WLRSLHQ
PHGLQWUHVVHI|UKnOOEDUXWYHFNOLQJRFK
YLKDGHP\FNHWJLYDQGHGLVNXVVLRQHUSn
residenset med dem om deras möjliga
deltagande i projektet.
Vi reste sedan vidare till Mekele i
(WLRSLHQVQRUGOLJDVWHUHJLRQ7LJUD\GlU
XWELOGQLQJHQK|OOV'HWKlUYDUGHQI|UVWD
ODQGVRPIDWWDQGHXWELOGQLQJHQRFKGH
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deltagarna representerade kommuner,
UHJLRQHURFKK|JVNRORUIUnQKHOD(WLRSLHQ
Kommuner emellan
Utveckling tar tid, men med Etiopien
¿QQVGHWHWWOnQJYDULJWVDPDUEHWH5HGDQ
i slutet av 1990-talet började ett par
etiopiska kommuner arbeta struktureUDWPHGKnOOEDUKHWVIUnJRUPHGKMlOSDY
VYHQVNDRUJDQLVDWLRQHU6YHULJHKDUHWW
JRWWU\NWHL(WLRSLHQRFKGHEnGDOlQGHUQDKDUVDPDUEHWDWYlOEODQGDQQDWYDU
GHW6YHULJHVRPXQGHUOHGQLQJDY&DUO
Gustaf von Rosen byggde upp Etiopiens
À\JYDSHQHIWHUDQGUDYlUOGVNULJHW
Det var vid en internationell ekokommunkonferens i Helsingborg 2008
som idén till det nuvarande projektet
började ta form. Bland deltagarna fanns
ERUJPlVWDUQDIUnQ%DKLU'DURFK0HNHOH
i Etiopien. De blev mycket inspirerade
DYP|WHWRFKYLGKHPNRPVWHQWRJGH
initiativ till ett utökat nätverkande inom
ODQGHW0HGKMlOSDYORNDODHOGVMlODUVNDSDGHV´6XVWDLQDEOH6ZHGHQ'HYHORSPHQW
(WKLRSLD´I|UDWWHWDEOHUDHNRNRPPXQHU
i Etiopien.
(WWSLORWSURJUDPWRJVIUDPRFKLQULNWningen antogs av Etiopiens parlament
GHWRPIDWWDUIHPUHJLRQDODRFKHWW

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

nationellt projekt. Ett mödosamt arbete
DWWKLWWD¿QDQVLHULQJKDUSnJnWWVHGDQ
GHVVVRPUHVXOWHUDWLLQKHPVNDPHGHO
PHQRFNVnNUlYWHQKHOGHO´WUROODQGH
PHGNQlQD´'HVHQDVWHnUHQKDU)1RUJDQHW81+DELWDWRFK6LGDRFNVnELGUDJLW
Avfall ett gissel
'HWVRPDOODHWLRSLVNDUHJLRQHURFKNRPPXQHUSULRULWHUDUK|JVWlUDYIDOOVIUnJDQ
De regionala skillnaderna är märkbara,
PHQJHQRPJnHQGH¿QQVHWWEHKRYDYDWW
få ner volymerna som läggs på deponi
RFKInLJnQJnWHUYLQQLQJ
:RUNVKRSVKDUUHVXOWHUDWLORNDODDNWLRQVSURJUDPRFKHWWSDUVWXGLHEHV|NKRV
VYHQVNDHNRNRPPXQHUKDULQVSLUHUDW(WW
QDWLRQHOOWNRPSHWHQVQlWYHUNDYPXOWLKHlixmodell är under uppbyggnad, det vill
VlJDVDPYHUNDQPHOODQR̆HQWOLJVHNWRU
näringsliv, universitet, ideella organisationer etcetera. Även ett antal svenska
RUJDQLVDWLRQHUlUSnYlJLQLDUEHWHWRFK
GHW¿QQVSODWVI|UÀHU
Systemtänkande krävs
%HKRYHQDYXWYHFNOLQJlUVWRUW8QGHU
vår senaste resa till Etiopien arrangerades ett studiebesök på deponianläggningHQL0HNHOH6RPVYHQVNRFKYDQYLGKXU

Både djur och människor rör sig på
deponin i Mekele.
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våra återvinningscentraler arbetar var
GHWHQLQWUHVVDQWRFKGHOYLVVNUlPPDQGH
upplevelse.
'HWlUI|UEMXGHWI|UDOOPlQKHWHQDWW
EHWUlGDRPUnGHWPHQGHWlULQWHLQKlJQDWVnEnGHGMXURFKPlQQLVNRUNDQOlWW
WDVLJLQ±RFKJ|UGHW'HVVXWRP¿QQV
GHWERVWlGHURFKRGOLQJDUVWUD[LQWLOO
En mycket stor del av avfallet är orgaQLVNW0HNHOH¿FNI|UQnJUDnUVHGDQ
biståndsmedel för att bygga en ordentlig
NRPSRVWHULQJVDQOlJJQLQJ7\YlUUlUGHQ
VnKlUOnQJWLQWHULNWLJWYDGPDQWlQNW
VLJ8WOlQGVNDH[SHUWHUNRPRFKE\JJGH
HQVWRUNRPSRVWHULQJVKDOOHQOLJWNRQstens alla regler. Men, vilket är vanligt i
ELVWnQGVVDPPDQKDQJVnWlQNWHGHLQWH
KHODYlJHQ'HWIDQQVPHGHOI|UDWWE\JJD
anläggningen, men inte för att organisera
HQH̆HNWLYLQVDPOLQJHOOHUNRPPDLJnQJ
PHGDWWGULIWVlWWDGHQ-XVWQXDQYlQGV
GHQVRPI|UYDULQJI|UHQÀRFNJHWWHURFK
några åsnor...
Positiv utveckling
Det pågår dock en lovande utveckling i
DQGUDGHODUDYODQGHW,%LVKRIWXFLUND
IHPPLO|VWHURP$GGLV$EHEDKDUHWW
insamlingssystem upprättats för att
kunna sortera avfallet. Avfallstaxan är
GL̆HUHQWLHUDGRFKGHWOLOODKXVKnOOHWEHWDlar motsvarande 2:50 kronor i månaden
I|UKlPWQLQJWYnJnQJHULYHFNDQ
Det blandade avfallet skickas till en
station, där det organiska avfallet sorteUDVXWRFKNRPSRVWHUDVSnIULODQGEnGH
DHUREWRFKDQDHUREWXQGHUSUHVHQQLQJDU
.RPSRVWMRUGHQDQYlQGVIUDPI|UDOOWWLOO
utfyllnader i grönområden, något som man
arbetar för att utveckla i Etiopiens städer.

DET SOM ÄNDÅ ÄR FASCINERANDE ÄR
ATT SLUTRESULTATET AV GRUPPARBETEN
OCH WORKSHOPS OFTA BLIR MYCKET BRA EFTERSOM ALLA
DELTAGARNA ÄR VANA ATT ARBETA PÅ DET SÄTTET OCH
DESSUTOM MYCKET KREATIVA OCH DISKUSSIONSVANA.”
Slutsatser och framtiden
Hur avlöpte då vår utbildning? Ett
VnGDQWKlUSURMHNWlUHQOlUDQGHSURFHVV
VRPJnUnWEnGDKnOOHQ)|UHQVYHQVNlU
det en intressant upplevelse att arbeta
med etiopiska grupper, man måste vara
EHUHGGSnDWWPRGL¿HUDDUEHWHWKHOD
WLGHQRFKDWWRYlQWDGHVDNHULQWUl̆DU
Det som ändå är fascinerande är
DWWVOXWUHVXOWDWHWDYJUXSSDUEHWHQRFK
ZRUNVKRSVRIWDEOLUP\FNHWEUDHIWHUVRP
alla deltagarna är vana att arbeta på det
VlWWHWRFKGHVVXWRPP\FNHWNUHDWLYDRFK
diskussionsvana.

'HQSnJnHQGHFRURQDSDQGHPLQKDU
W\YlUULQQHEXULWDWWGHWṘFLHOODSURMHNWHWKDUVDWWVSnSDXV8QGDQWDJVWLOOVWnQG
LQI|UGHVLDSULORFKJUlQVHUQDPHOODQ
PnQJDUHJLRQHUVWlQJGHV'HW¿QQV
också förbud mot folksamlingar med mer
än fyra personer, vilket naturligtvis gör
DWWGHWlUVYnUWDWWGULYDGHQKlUW\SHQDY
övergripande projekt.
'HWKlUlUEDUDXSSVWDUWHQDYGHWIHPnULJDSLORWSURMHNWHWVnYLOlUQRJK|UDPHU
RPGHWL6YHULJHRFKE|UYDUDEHUHGGDSn
DWWWDHPRWEHV|NVJUXSSHURFKJHLQSXWWLOO
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 utställd 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 kejsarna 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 coronapandemin skjutits upp till 2021.

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

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

Nu sprids kunskap
om tredje steget
Ett långsiktigt arbete har startat för att undersöka
hur avfallstrappans tredje steg, energiåtervinning, uppfattas, och sprida information om varför det behövs.
TEXT ANNA-CARIN GRIPWALL, AVFALL SVERIGE

HUR ALLMÄNHET OCH BESLUTSFATTARE ser på energiåter-

YLQQLQJVWlPPHULQWHDOOWLG|YHUHQVPHGEUDQVFKHQVV\Q±
DWWGHWlUHQDYÀHUDPHWRGHUI|UDWWKDQWHUDRFKnWHUYLQQD
DYIDOOVRPKDUHQVMlOYNODUUROOLDYIDOOVKLHUDUNLQ0LVVXSSfattningarna är många. Många tycks exempelvis tro att alla
PDWHULDONDQFLUNXOHUDLGHWRlQGOLJDRFKDWWHQHUJLnWHUYLQQLQJGlUI|UlU|YHUÀ|GLJW
$YIDOO6YHULJHV$UEHWVJUXSSHQHUJLnWHUYLQQLQJKDUGlUI|U
tagit initiativet till ett långsiktigt arbete för att visa på energinWHUYLQQLQJHQVUROOI|UDWWKDQWHUDDYIDOO8QGHUYnUHQEM|GV
WDOHWSROLWLNHUP\QGLJKHWHURFKDQGUDVDPKlOOVLQWUHVVHQter in för att diskutera bilden av energiåtervinning – digitalt
I|UVWnV)UnJRUVRPGLVNXWHUDGHVYDUH[HPSHOYLV+XUNDQ
YLWDVWHJPRWHWWVDPKlOOHGlUDOODUHVXUVHURPKlQGHUWDVSn
ElVWDVlWW".DQHQHUJLnWHUYLQQLQJVSHODHQUROOLHQFLUNXOlU
ekonomi? Vilken roll spelar energiåtervinning för att avgifta
NUHWVORSSHW".DQHQHUJLnWHUYLQQLQJELGUDWLOOHWWIRVVLOIULWW
VDPKlOOH"9LONHQUROOE|UHQHUJLnWHUYLQQLQJKDLQRP(8"
)|UKRSSQLQJHQYDUDWWInWLOOVWnQGHQGLDORJVNDSD
förståelse för att energiåtervinning är ett komplement till
PDWHULDOnWHUYLQQLQJRFKKDUHQJLYHQSODWVLHQIUDPWLGD
cirkulär ekonomi.
,QWUHVVHWI|UVDPWDOHQYDUVWRUWRFKGHWYLVDGHVLJDWW
DYIDOOVEUDQVFKHQRFKGHROLNDPnOJUXSSHUQDKDUVDPPDPnO
±PHQROLNDELOGDYKXUYLWDURVVGLW$OOD|QVNDUHQIRVVLOIUL
I|UEUlQQLQJRFKElWWUHI|UXWVlWWQLQJDUI|UHQFLUNXOlUHNRQRmi – arbetet måste börja uppströms, det är för sent att börja i
avfallsledet. De medverkande i samtalen inser också att energinWHUYLQQLQJEHK|YVI|UDWWPDWHULDOnWHUYLQQLQJHQVNDIXQJHUD
6DPWDOHQYLKDIWKDUJHWWPHUVPDNRFKDUEHWHWNRPPHUDWW
IRUWVlWWDXQGHUK|VWHQ$QOlJJQLQJDUQDVPnOlUHQIRVVLOIUL
I|UEUlQQLQJ)|UDWWNXQQDQlUPDVLJGHWPnVWHI|UVWnHOVHQ
I|UDWWDYIDOOXSSVWnUWLOOI|OMGDYSURGXNWLRQRFKNRQVXPWLRQ
|ND)|UXWVlWWQLQJDUQDI|UGHWWDPnVWHI|UNODUDV

Nya ledamöter i styrelsen
I SAMBAND MED årsmötet valdes fyra nya ledamöter in

LVW\UHOVHQcVD+nnNPDQ)HOWK 6 )LOLSVWDG$QGUHDV
.|KOHU 0 gVWHUVXQG$QQ0DULH1LOVVRQ & -|QN|SLQJ
VDPW6R¿D6W\QVEHUJ 0 9l[M|
Avfall Sveriges styrelse består av 18 ledamöter, tio
I|UWURHQGHYDOGDRFKnWWDWMlQVWHSHUVRQHU6DPWOLJDKDUHQ
PDQGDWSHULRGSnWYnnU/HGDP|WHUQDlUYHUNVDPPDLQRP
kommuner, kommunalförbund eller kommunala bolag.
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Osynligt avfall 2.0
.0
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 kampanjen #osynligtavfall som kommunicerar vikten av hållbar
konsumtion och att förebygga avfall, med fokus på
uppströmsarbetet, dvs hållbar design och produktion.
TEXT JOSEFIN BERGLUND, AVFALL SVERIGE

– I KAMPANJEN lUIUlPVWSROLWLNHURFKIUDPI|UDOOWXQJGRPV

SROLWLNHURFKPLOM|LQWUHVVHUDGH$YIDOO6YHULJHVPnOJUXSS
0DWHULDOHWlUOlWWDWWI|UVWnRFKWDWLOOVLJRFKNRPPHUVnNODUW
kunna användas för att nå också andra målgrupper, säger
$QQD&DULQ*ULSZDOONRPPXQLNDWLRQVFKHI$YIDOO6YHULJH
Budskapet i materialet är att alla produkter bidrar till avfall
VRPNRQVXPHQWHUDOGULJVHURFKNRSSODUWLOOGHWI|UVODJHWL
UHJHULQJHQVRFKVDPDUEHWVSDUWLHUQDVSXQNWVSURJUDPRP
DWWLQI|UDSURGXNWSDVV3XQFKOLQHQlUGlUI|U´,QI|USURGXNWpass nu!”
.DPSDQMHQIRNXVHUDUSnWUHSURGXNWHUHQERUUPDVNLQHQ
ODSWRSRFKHWWSDUE\[RU8WLIUnQH[HPSOHQKDUYLWDJLWIUDP
WUHNRUWD¿OPHUSnFLUNDVHNXQGHULQIRJUD¿NNRSSODGH
WLOO¿OPHUQDPHGPHUWH[WRFKVL̆URUHQVSULGQLQJVSODQRFK
FRS\WH[WHUWLOOVRFLDODPHGLHU'HW¿QQVlYHQHQNDPSDQMVDMW
osynligtavfall.se
Sprid
.DPSDQMSHULRGHQE|UMDGHGHQDXJXVWLRFKVWUlFNHUVLJWLOO
den 21 december. De första månaderna kommer fokus att
YDUDDWWInVnPnQJDVRPP|MOLJWLPnOJUXSSHQDWWVH¿OPHUQD
för att på så sätt väcka frågan. Den sista månaden kommer
IRNXVLVWlOOHWYDUDDWWInGHVRPVHU¿OPHUQDDWWNOLFNDVLJLQ
på kampanjsajten.
Den mest intensiva perioden planeras till Europa minskar
DYIDOOHWYHFNDQQRYHPEHU /lVPHURPGHQSnVLGDQ


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

AVFALL SVERIGE

KOMMUNALT ANSVAR

AVFALLSANLÄGGNINGAR

God krisberedskap

Jobbar för bra villkor

Corona och felsorteringsavgifter var två av de frågor
som diskuterades vid
vårmötet i arbetsgruppen
för kommunalt ansvar.

Mycket kom att handla om olika myndigheter
och deras uppdrag vid det senaste mötet för
arbetsgrupp Avfallsanläggningar.

TEXT JENNY WESTIN, AVFALL SVERIGE

NATURVÅRDSVERKETS HANDBOK OM åter-

DEN PÅGÅENDE KRISEN orsakad
DY&RURQDSDQGHPLQKDPQDGHL
IRNXVI|UGLVNXVVLRQHUQD'HÀHVWD
LJUXSSHQKDGHWDJLWIUDPNULVHOOHU
EHUHGVNDSVSODQPHGUXWLQHURFK
SULRULWHULQJVRUGQLQJI|UKXUDYIDOOHW
VNDKDQWHUDVRPPnQJDLSHUVRQDOHQEOLUVMXNDVDPWLGLJW)UlPVW
SULRULWHUDVLQVDPOLQJDYPDWRFK
UHVWDYIDOO6NXOOHGHWEOLK|JVMXNIUnQYDURNDQKlPWQLQJVNHPHU
VlOODQRFKYLG\WWHUOLJDUHSUREOHP
kan avfallet samlas in som blandad
fraktion. Insamling av trädgårdsavIDOORFKJURYDYIDOOSULRULWHUDVQHG
)OHUDNRPPXQHUKDUVHWW|YHUDERQQHPDQJVKDQWHULQJHQ,VWlOOHWI|U
DWWYHUNVDPKHWHUVNDEHK|YDVlJD
upp abonnemang kan de anmäla
XSSHKnOO
)HOVRUWHULQJVDYJLIWHUlUHQKHW
fråga i vissa kommuner, även medialt. Vi kunde konstatera att det är
VWRUDVNLOOQDGHULKXUNRPPXQHUQD
KDQWHUDUIHOVRUWHULQJVDYJLIWHURFK
KXUVWRUDEHORSSVRPWDVXW)|U
vissa kommuner, som Malung6lOHQKDUGHWYDULWYLNWLJDVWDWWIn
bort matavfallet från restavfallet, då
deras anläggning inte kan ta emot
för blött avfall. Eftersom det inte
KMlOSWHPHGHQEDUWLQIRUPDWLRQRFK
GLDORJVnKDUDYIDOOVERODJHW9DPDV
LQI|UWHQK|JIHOVRUWHULQJVDYJLIW'H
KDUGRFNLQWHEHK|YWXWQ\WWMDDYJLIWHQPHQKRWHWRPDYJLIWHQKDUYDULW
VW\UDQGHRFKVRUWHULQJHQKDUEOLYLW
ElWWUHUHVWDYIDOOHWKDUPLQVNDWPHG
SURFHQW)|UDQGUDNRPPXQHU
är det viktigast att se till att matavIDOOHWlUUHQWRFKKDUGlUI|UIHOVRUWHULQJVDYJLIWHQSnGHQQDGHO)OHUD
kommuner ser att det är bättre
VRUWHULQJGlUGHW¿QQVIDVWLJKHWVQlUDLQVDPOLQJDYI|USDFNQLQJDURFK
returpapper.

TEXT JOHAN FAGERQVIST, AVFALL SVERIGE

vinning av avfall för anläggningsändamål
GLVNXWHUDGHV)OHUDYIDOOVYHUNVDPKHWHU
bör kunna omfattas av allmänna regler
RFKGlUPHGXQGDQWDVIUnQDQPlOQLQJV
RFKWLOOVWnQGVSOLNWPHQDU$YIDOO6YHULJH
lYHQRPULVNHQPHGKDQWHULQJHQDY
avfallet bör vara styrande. ArbetsgrupSHQEHVOXWDGHDWW5HQRYDRFK165VND
bevaka detta arbete tillsammans med
Avfall Sverige.
Naturvårdsverkets system för spårbarKHWDYDYIDOOGLVNXWHUDGHVRFNVnGnGHW
EHU|UVDPWOLJDPHGOHPPDU OlVPHUSn
VLGDQ 
6DPWDOKDURFNVnKnOOLWVPHG9DWWHQP\QGLJKHWHUQD'HWKDUUHVXOWHUDWL
att deponier kan komma att anses vara
VDPKlOOVYLNWLJYHUNVDPKHWYLONHWNDQ
innebära mindre stränga krav för en vattenförekomst som riskerar att inte uppnå
JRGVWDWXV)RUWVlWWQLQJI|OMHU

Deponiskatten är ett annat aktuellt
lPQH(QUDSSRUW  YLVDUDWW
skatten i dess nuvarande utformning
lUHQVDPKlOOVHNRQRPLVNI|UOXVWD̆lU
$YIDOO6YHULJHKDUNUlYWDWWUHJHULQJHQ
VHU|YHUVNDWWHQRFKXQGHUnUHWNRPPHU
vi att jobba vidare med frågan.
)OHUDNRPPDQGHXWYHFNOLQJVSURMHNW
SUHVHQWHUDGHVRFNVnEODQGDQQDWKDQWHULQJRFKGHSRQHULQJDYMRUGPDVVRUPHG
LQYDVLYDDUWHUKDQWHULQJRFKEHKDQGOLQJ
av Pfas-förorenade jordmassor samt
rening av Pfas-förorenat vatten från
avfallsanläggningar.
6OXWOLJHQDYWDFNDGHVRUGI|UDQGH&DUO
Odelberg, som efter närmare ett decennium på posten valt att tacka för sig. Vi
WDFNDU&DUOI|UKDQVHQJDJHPDQJRFK
välkomnar samtidigt Annelie Bivén på
659cWHUYLQQLQJVRPQ\OLJHQYDOWVWLOOQ\
RUGI|UDQGHLDUEHWVJUXSSHQ /lVPHUSn
VLGDQ 

Avfallsuppsatser prisades
Tre examensarbeten tilldelades 15 000 kronor
vardera i samband med Avfall Sveriges årsmöte.
INTRESSET FÖR AVFALL är stort bland

Sveriges studenter. Det visar de rekordmånga ansökningarna till Avfall Sveriges
stipendium. 2020 års mottagare är:
-HVSHU1\EHUJ0DVWHUVH[DPHQ
/XQGV8QLYHUVLWHW´cWHUYLQQLQJPHG
ULQJDULVN"5LVNHUKLQGHURFKP|MOLJKHWHU
YLGnWHUYLQQLQJDYI|URUHQDGHVFKDNWPDVsor för anläggningsändamål”. Uppsatsen
YLVDUEODQGDQQDWDWWWLOOV\QVP\QGLJKHternas kännedom om föroreningsinneKnOOLVFKDNWPDVVRUVRPnWHUYLQQVI|U
anläggningsändamål ofta är bristfällig.
7RUH-RKDQVVRQ0DVWHUVH[DPHQ
.DUOVWDGVXQLYHUVLWHW´1XWLGVEHVNULYQLQJ

DY3IDVLGDJYDWWHQI|URPUnGHW)U|V|
3DUNPHGIRNXVSnUHQLQJVPHWRGHURFK
KXU3IDVVLWXDWLRQHQVHUXWI|UIUDPWLGHQ´
I studien redovisas på ett övergripande
VlWWKXUROLNDWHNQLNHUI|UDWWUHQD3IDV
IXQJHUDURFKKXUWHNQLNHUQDVNXOOHNXQQD
fungera utifrån förutsättningarna som
¿QQVSnRPUnGHW)U|V|3DUNLgVWHUVXQG
2OOH7UHQVRFK6DUD/LQGJUHQ0DVWHUVH[DPHQ&KDOPHUV7HNQLVND+|JVNROD´$GLJLWDOSODWIRUPIRUVKDULQJDVVHWV
ZLWKLQWKHFXOWXUHVHFWRU´(QKHPVLGD
KDUWDJLWVIUDPPHGLQIRUPDWLRQKMlOS
RFKVW|GI|UDWWInQ\DDQYlQGDUHDWWOnQD
eller låna ut utrustning.
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SLAMNÄTVERKET

Pyrolys av slam – något
för framtiden?
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

TRÄFFEN SKULLE egentOLJHQKDJHQRPI|UWV
KRV6NnQHIU|LVNnQVND
+DPPHQK|JI|UEHV|N
på deras pyrolysanOlJJQLQJ9L¿FNlQGn
en mycket intressant
genomgång med bilder
DYKXUDQOlJJQLQJHQ
IXQJHUDURFKYDUI|UGHQ
byggdes. Skånefrö proGXFHUDUXWVlGHRFKIU|HUYLONHWJHUHQKHOGHOUHVWHU
VRPYLVDWVLJNXQQDWS\UROLVHUDVWLOOELRNRO7HVWI|UV|N
med torkat slam genomfördes under försommaren.
/lVPHURPGHQLQlVWDQXPPHUDY$YIDOORFK0LOM|
En omröstning visade att 8 av 10 deltagare tycker
DWWS\URO\VNDQYDUDLQWUHVVDQWI|UKDQWHULQJDYVODP
från enskilda avlopp.
+DQV%HUWLO:LWWJUHQ)RUVNQLQJVRFKXWYHFNOLQJVFKHISn9$6\GSUHVHQWHUDGHIlOWI|UV|NPHGVODPgödsling av åkermark som pågått i Skåne sedan 1981.
5HVXOWDWHQYLVDUSn|NDGVN|UGRFKPHUYl[WWLOOJlQJOLJ
IRVIRULMRUGHQRFKLQJDH̆HNWHUSnLQQHKnOOHWDYWXQJmetaller i grödor.
(QGHOWDJDUHLQlWYHUNHW7RUEM|UQ-|QVVRQIUnQ
7UHOOHERUJVNRPPXQEHUlWWDGHRPVLQDSUREOHP
PHGDWWDYYDWWQDUELOHQLQWHKnOOHUPnWWHWRFKDWW
de därför får så kallat ”dött slam” till reningsverket.
Dessutom kommer slamleveranser att stoppas till reQLQJVYHUNHWXQGHURPE\JJQDWLRQ.DQHQFRQWDLQHUPDWDGVODPDYYDWWQDUHYDUDO|VQLQJHQXQGUDGHKDQ
'HWJDYXSSKRYWLOOOLYOLJDGLVNXVVLRQHUEnGHPXQWOLJW
RFKYLDFKDWWIXQNWLRQHQRFKÀHUDVRPGHODGHPHG
VLJDYVLQDHUIDUHQKHWHU±QlVWDQVRPSnHQYDQOLJ
QlWYHUNVWUl̆
'HQGLJLWDODWUl̆HQJDYPHUVPDNWLOOÀHUVnGDQD
WUl̆DUVRPNRPSOHPHQWWLOOI\VLVNDWUl̆DU0HQYL
OlQJWDUDOODHIWHUDWWNXQQDWUl̆DVI\VLVNWLJHQ'HWJHU
en extra dimension när man vill nätverka.

MER INFORMATION om slamnätverket finns på
www.avfallsverige.se
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Nya rapporter

Medlemmar kan
ladda ner rapporterna gratis.
Kontakta info@avfallsverige.se
om du saknar inloggningsuppgifter.

2020:12 Bättre plats för avfallstrappan – Hur avfallsfrågor kan hanteras i den fysiska planeringen

1\DNUDYSnERVWDGVQlUDLQVDPOLQJRFKXWVRUWHULQJ
av matavfall samt ökat fokus på cirkulär ekonomi
J|UDWWEHKRYHWEOLUlQVW|UUHDYDWWKDQWHUDDYIDOOVIUnJRUQDIUnQE|UMDQDYGHQI\VLVNDSODQHULQJHQRFK
JHQRPKHODSURFHVVHQ,HQIlUVNUDSSRUWIUnQ$YIDOO
Sverige ges råd för detta arbete.
2020:13 Hantering av asbest på återvinningscentraler och
avfallsanläggningar

$YIDOO6YHULJHKDUOnWLWXQGHUV|NDKXUDVEHVWKDQWHUDVSnnWHUYLQQLQJVFHQWUDOHURFKGHSRQLHURFKVDPODWIDNWDRFKJRGDUnGEDVHUDGHSnI|UVLNWLJKHWVSULQFLSHQRFKSnHUIDUHQKHWHUIUnQLQWHUYMXDGHDQOlJJQLQJDU
2020:14 Behandling av lakvatten med sulfatreducerande bakterier

Detta pilotprojekt visar att sulfatreducerande bakterier kan användas
I|UDWWUHGXFHUDEH¿QWOLJWVXOIDWLODNYDWWQHWWLOOVXO¿GVRPLVLQWXUIlOOHU
PHWDOOHUVRPVYnUO|VOLJDPHWDOOVXO¿GHU'HWVHVVRPHQORYDQGHPHWRG
VRPVDQQROLNWNDQDQYlQGDVVRPUHQLQJDYOnJDPHWDOOKDOWHULODNYDWWHQ
2020:15 Förstudie om förbättrad hantering av farligt avfall på ÅVC

0lUNQLQJSDFNQLQJRFKNODVVQLQJDYIDUOLJWDYIDOOSnnWHUYLQQLQJVFHQWUDOHUc9&EHK|YHUI|UElWWUDV,QWHUYMXHUPHGSHUVRQDOIUnQ
PHOODQODJHUVRPWDUHPRWIDUOLJWDYIDOOIUnQc9&VDPWPHGc9&
SHUVRQDOKDUOHWWIUDPWLOOI|UVODJSnHWWDQWDOnWJlUGHU
2020:16 En jämförande studie av två slamtömningstekniker – heltömning och mobil avvattning med polymerer

0LQVNDGHWUDQVSRUWHUPLQVNDGNOLPDWSnYHUNDQRFKPLQVNDGPlQJG
VODPDWWEHKDQGOD'HWlUQnJUDI|UGHODUPHGPRELODYYDWWQLQJDY
VODPMlPI|UWPHGKHOW|PQLQJVRPlUGHQYDQOLJDVWHPHWRGHQ
2020:18 Analysis of PFAS in slag and condensate from
municipal waste incineration

,GHQKlUVWXGLHQKDUHQDQDO\VPHWRGXWYHFNODWVI|UDWWPlWDKDOWHU
DYPLOM|IDUOLJD3IDVlPQHQLDVNDRFKNRQGHQVDW'HYLVDUYlOGLJW
OnJDKDOWHUDYVYnUQHGEU\WEDUDK|JÀXRUHUDGHRUJDQLVNDI|UHQLQJDUL
VODJJRFKU|NJDVNRQGHQVDWIUnQHQHUJLnWHUYLQQLQJDYDYIDOO'HWVHU
DOOWVnXWDWWYDUDHQVlNHUEHKDQGOLQJDY3IDVKDOWLJWDYIDOO
2020:19 Strategi för mottagning av förorenade (jord)
massor på avfallsanläggningar

5DSSRUWHQP|MOLJJ|UHQHQKHWOLJRFKNYDOLWHWVVlNUDG
KDQWHULQJRDYVHWWYDUWPDVVRUQDVNLFNDV'HQLQNOXGHUDUFKHFNOLVWRURFKKDQGOHGQLQJVRPNRPPHUDWW
gagna alla som jobbar med mottagning av massor.
0nOHWlUDWWVlNHUVWlOODDWWUlWWPDVVRUKDPQDUSn
rätt plats.
2020:21 Vägledning Minimeringsmästarna – Så här arrangerar
du en minimeringsmästartävling!

Minimeringsmästarna är en metod för kommuner, kommunalförbund,
ERVWDGVERODJRFKUHJLRQHUDWWDUEHWDPHGDYIDOOVI|UHE\JJDQGHLKXVKnOO
Nu utmanar Göteborg alla Sveriges kommuner att gå med i MinimeULQJVPlVWDUQD8QGHUJlOOHUGHWDWWKDOYHUDDYIDOOHWKRVKXVKnOOHQ

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

ARBETSGRUPPERNA

Nya ordföranden
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

±-DJlUSURFHVVLQJHQM|USnDYIDOOVDQOlJJQLQJHQSn6R¿HOXQGL+XGGLQJH
säger Annelie Bivén.
$YIDOOVIUnJRUQDKDUI|OMWKHQQHVHGDQ
H[DPHQPHQIRNXVKDUYDULHUDWPHOODQ
GHWDGPLQLVWUDWLYDRFKGHWSUDNWLVND
XQGHUKHQQHVWLGLJDUHDQVWlOOQLQJDUSn
8SSVDOD9DWWHQRFK$YIDOORFKL6XQGE\EHUJVVWDG3n659NRPPHUlYHQKHQQHV
HUIDUHQKHWDY9$IUnJRUYlOWLOOSDVVI|U
DWWO|VDIUnJRUNULQJODNRFKSURFHVVYDWten.
Efter två år i arbetsgruppens projektkommitté, som bland annat beslutar om
XWYHFNOLQJVSURMHNWYLOOHKRQJlUQDWDYLG
som ordförande.
– Vi driver spännande projekt om
bland annat deponiskatten, om föroUHQDGHYDWWHQ±H[HPSHOYLV3IDV±RFK
om mottagning av förorenade massor.
Arbetsgruppen ger en större gemensam
kraft att ta upp förekommande frågeställQLQJDURFKDWWGULYDXWYHFNOLQJHQIUDPnW

BIOLOGISK ÅTERVINNING: KJERSTIN EKVALL,
SENIOR RÅDGIVARE SYSAV, MALMÖ

– Idag jobbar jag med omvärldsbevakQLQJRFKSnYHUNDQPHQMDJYDURFNVn
med att dra igång satsningen med att
VRUWHUDXWPDWDYIDOORFKE\JJDI|UEHKDQGOLQJVDQOlJJQLQJKlUL0DOP|VlJHU
.MHUVWLQ(NYDOO
,QQDQKRQNRPWLOO6\VDYMREEDGHKRQ
bland annat som rådgivare på Avfall
6YHULJHEnGHPHGHQHUJLnWHUYLQQLQJRFK
biologisk återvinning.
±'HWlUNXODWWKDMREEDWPHGEnGH
I|UEUlQQLQJRFKELRORJLVNnWHUYLQQLQJ
/LNDGDQWQXMDJEHYDNDUDOODDYIDOOVIUnJRUFLUNXOlUHNRQRPLRFKKHODSDNHWHW
-DJKDUKDIWI|UGHOHQDWWNXQQDMREED
brett.
– Det ska bli fantastiskt roligt att gå in
LDUEHWVJUXSSHQWLOOVDPPDQVPHG&DUROLQH>VHNUHWHUDUHRFKUnGJLYDUHSn$YIDOO
6YHULJH@9LKDUWDJLWRVVLJHQRPELRJDVmarknadsutredningen, nu vill vi se till att
GHWKlQGHUVDNHURFNVn'HWlURWUROLJW
viktigt att vi kan utnyttja matavfallet som
en resurs.
FÖREBYGGANDE: AGNETA LANTTO
FORSGREN, VERKSAMHETSCHEF AVFALL
SKELLEFTEÅ KOMMUN

– Vi är 35 personer som arbetar med avIDOOVKDQWHULQJHQRFKYLKDUPnQJDUROLJD
projekt på gång, där vi ständigt försöker

DWWNOlWWUDXSSI|UDYIDOOVWUDSSDQ-DJVHU
verkligen fram emot att få vara ordföranGHLDUEHWVJUXSSHQ)|UHE\JJDQGHRFKMDJ
UlNQDUPHGDWWInPHGPLJHQKHOGHOWLSV
RFKLGpHUIUnQGHQVlJHU$JQHWD/DQWWR
)RUVJUHQ
Med avfallsansvar i en kommun stor
VRP6WRFNKROPVOlQYHWKRQRFNVnGHW
PHVWDRPJOHVE\JGHQVSUREOHPRFKP|MOLJKHWHU)UDP|YHUYLOOKRQEODQGDQQDW
InÀHUDWWDQVOXWDVLJWLOOGHWIULYLOOLJD
målet för att minska mängderna matRFKUHVWDYIDOO
– 25/25-målet är ett otroligt bra mål
som jag tycker att vi ska fortsätta att
arbeta aktivt med inom arbetsgruppen.
-DJVHUlYHQIUDPHPRWDWWDUEHWDPHGGH
nya nationella målen som påskyndar omställningen till en cirkulär ekonomi där
UHVXUVHUDQYlQGVPHUH̆HNWLYW%HVOXWHW
som riksdagen tog i somras om att komPXQHUQDNDQ¿QDQVLHUDLQIRUPDWLRQWLOO
KXVKnOORFKYHUNVDPKHWHURPI|UHE\Jgande av avfall kommer också att vara en
spännande fråga att arbeta med.
KOMMUNALT ANSVAR: HILDA KRAAMER,
KRETSLOPP OCH VATTEN, GÖTEBORGS STAD

±-DJNRPWLOO.UHWVORSSRFKYDWWHQ
IUnQHQWMlQVWVRPYDUXKXVFKHISn
cKOpQV'nKDQGODGHGHWIUlPVWRPDWW
jobba med kundrelationer, säger Hilda
.UDDPHU
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.XQGSHUVSHNWLYHWlUYLNWLJWlYHQL
KHQQHVQXYDUDQGHWMlQVWVRPFKHII|U
DYIDOOVDYGHOQLQJHQ'HWlUHUIDUHQKHWHUVRPKRQI|UWLQLDUEHWVJUXSSHQI|U
NRPPXQDOWDQVYDUVRPKDUKRQYDULW
engagerad i under tolv år.
– Det är väldigt roliga frågor i vår arEHWVJUXSS'HWlUVnP\FNHWVRPKlQGHU
Det är långsiktiga, strategiska frågor som
är jätteintressanta.
Returpappersförordningen, krav på
ERVWDGVQlUDLQVDPOLQJRFKSnVSnUEDUKHW
av avfall är några av många frågor som
nu ligger på arbetsgruppens bord. Det
gäller att väga in miljömässiga, men ockVnHNRQRPLVNDRFKVRFLDODDVSHNWHU
– De förändringar som nu genomförs väldigt fort i lagstiftningen måste
vi vara snabba med att anpassa oss till
RFKIXQGHUD|YHUYLONDV\VWHPVRPYLGn
EHK|YHU6RPRUGI|UDQGHJlOOHUGHWDWW
IXQGHUD|YHUKXUYLVNDJ|UDGHWWDI|UDWW
Avfall Sveriges medlemmar ska ges bästa
nytta.
KOMMUNIKATION: HÅKAN GUSTAFSSON,
RENHÅLLNINGSCHEF ÖREBRO KOMMUN

±-DJKDUHQWHNQLVNEDNJUXQGRFKKDU
WLGLJDUHMREEDWL,7YlUOGHQ0HQMDJlU
XSSYl[WSnHQOLWHQERQGJnUGGlUInU
PDQVHRFKOlUDVLJP\FNHWRPNUHWVORSS
RFKQDWXUHQVEHKRYRFKP|MOLJKHWHU
säger Håkan Gustafsson.
(IWHUÀHUDnULGHQSULYDWDVHNWRUQ
NRPKDQWLOOgUHEURNRPPXQI|UVMXnU
VHGDQI|UVWVRPFKHII|UNXQGVHUYLFHRFK
GlUHIWHUVRPFKHII|UDYIDOO6QDUWKDGH
KDQRFNVnHQSODWVLDUEHWVJUXSSHQI|U
kommunikation.
– Som ordförande vill jag få mer driv
RFKIRNXVSnYDGYLJ|UI|UDWWnVWDGNRPma en bestående beteendeförändring.
Hur kan vi använda samma mekanismer
som får folk att välja att ägna mer tid åt
VKRSSLQJlQnWIDPLOMHQIDVWLQRPKnOOEDUKHWVRPUnGHW"'lUlUHWWMlWWHVSlQnande område att fördjupa sig inom.
Att den nya rollen kommer att innebära ytterligare en arbetsuppgift bekymrar
inte Håkan.
±-DJlURWUROLJWLPSRQHUDGDYGHWDUEHWHVRP$YIDOO6YHULJHRFKNDQVOLHWJ|U
-DJlUJlUQDPHGRFKGHOWDULGHW
Samtliga arbetsgruppsordföranden sitter också med i Avfall Sveriges Utvecklingskommitté, som beslutar om vilka
projekt som ska beviljas bidrag.

60 miljoner får
Stena att ﬂytta
Kontakta gärna
arbetsgrupperna om du
har frågor eller synpunkter
AVFALLSANLÄGGNINGAR
ORDFÖRANDE Annelie Bivén,
SRV återvinning,
annelie.biven@srvatervinning.se
SEKRETERARE Camilla Nilsson,
camillla.nilsson@avfallsverige.se

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

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

Säckstopp ökade
återvinningen
Sedan årsskiftet tar NSR inte
emot säckar med blandat avfall på
återvinningscentralerna i nordvästra Skåne. Säckstoppet har lett till
att felsorteringen minskat kraftigt.
– Nu går nästan 50 procent mer
material till återbruk och återvinning istället för att förbrännas,
säger Anna-Karin Falkenström på
NSR.

Göteborg
siktar på CCS
Göteborg och Sverige kan bli först
i världen med att skapa gemensam 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 fortsätter 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 förbränns i avfallskraftvärmeverket,
gör istället stor nytta som el- och
värmeenergi.

Effektivare förbränning med rätt sand
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 syrebärande 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.

Konsten flyttar
in på Kikås

Kvinna hittad
i sopbil

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

En renhållningsarbetare i Örebro gjorde en olustig upptäckt när hen tömt
en container – från sopbilen lastutrymme hördes ljud från en människa.
Räddningstjänst larmades till
platsen och kunde hjälpa en kvinna i
30-årsåldern ut från sopbilens inre.
– Personen ska under omständigheterna 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.

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

QR-kod blir produktpass
Modeföretaget Residus lanserar en spårbar leveranskedja 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.

Gotlandsfärja
kör på biogas
Destination Gotlands båda gasdrivna
fartyg har börjat blanda in biogas i sitt
drivmedel. Dessa fartyg är startskottet 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 Bruzelius. De följer även med på vår resa
mot klimatneutral färjetrafik.

Kampanj om
invasiva arter
Allt fler känner till och
har uppfattat problemet
med invasiva främmande arter, men samtidigt
säger 17 procent av
befolkningen att de har gjort aktiviteter som kan ha orsakat spridning av
invasiva arter. Nu går Naturvårdsverket 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, handläggare på Naturvårdsverket.

100

MILJONER TON
VÄRLDEN ÅRLIGA KONSUMTION
AV MATERIAL HAR NU NÅTT
100 MILJONER TON. ANDELEN
SOM ÅTERVINNS BERÄKNAS
TILL 8,6 PROCENT, SKRIVER
WORLD ECONOMIC FORUM.

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

San Sac - En del av Sulo Group
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!

WWW.SANSAC.SE

