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branschorganisation inom 

avfallshantering



Avfall i de globala hållbarhetsmålen



Avfall Sveriges vision

”Det finns 
inget avfall”



Avfallshierarkin

Långsiktiga mål
• Tillväxt som inte resulterar i mer avfall. 
• Sverige ska klättra mätbart högre upp i 

avfallshierarkin.



Avfallshierarkin har förändrats genom kommunernas goda arbete! 



Svensk avfallshantering i siffror, år 2020

4,8 
milj. ton 

avfall 

466 
kg/person

< 1 %
deponeras



Utvecklingssatsning 
och utbildning 



Utvecklingssatsningen

§ Utvecklingskommittén:
• Ordförande Cecilia Holmblad, Lunds Renhållningsverk
• Sekreterare: Jessica Christiansen, Avfall Sverige
• VD samt ordföranden i Avfall Sveriges 8 arbetsgrupper

§ Utvecklingsavgift: 1,30 kr/invånare och år
§ Särskilda utvecklingssatsningar inom biologisk återvinning, 

avfallsanläggningar och energiåtervinning



Kunskapsbanken på hemsidan

• 30-tal rapporter under 2021 
• Korta Powerpoints för varje 

rapport, för ökad användning
• Förankrade i arbetsgrupperna

• Guider och handböcker



Utbildningsverksamheten

§ Vi har ställt om till mer digitala utbildningar 
§ Framöver erbjuds både fysiska och online-

kurser, -temadagar, webinarier

§ 40-talet utbildningar, konferenser m.m./år

§ Utbildningsöversikt? Håll koll på vår hemsida 
och i nyhetsbrevet!



Påverkan



Hur arbetar Avfall Sverige?
§ Avfall Sveriges ståndpunkter
§ Skrivelser och remissvar, deltar i utredningar
§ Möten med riksdag och regering, myndigheter
§ Skapar allianser med andra samhällsaktörer 
§ Arbetar strategiskt med kommunikation



Prioriterade påverkansfrågor, nationellt

§ Brottslighet i avfallssektorn

§ Nya förordningarna kring förpackningar

§ Obligatorisk matavfallsinsamling

§ Frivalet

§ Styrmedel återanvändning

§ Styrmedel biogas

§ Styrmedel energiåtervinning (fossilfritt, CCs m m)

§ Plast och textil

§ Elreturavtalet

§ Ekodesignförordningsförslag

§



Kommunala avfallsbranschen 
bidrar till ett hållbart samhälle
Strategi för ökad politisk relevans och samhällspåverkan
• Påverka sakfrågorna - men också helheten 

• få ett enhetligt och konsekvent system 
• tydligt vem som gör vad /har ansvar för vad

• Samverkan och rollfördelning producenter och kommuner
• Visa avfallshanteringens klimatkoppling, systemperspektiv, hur hållbar produktion-

konsumtion-avfallshanterings bidrag till SDG

Ge oss rätt förutsättningar att utveckla världens bästa avfallshantering



Kommunernas roll och ansvar 
– 2 huvudfrågor identifierade

Illegal 
avfallshantering

Energiåtervinning-
ens roll i framtiden

EU-ETS

Avfallsskatt

Taxonomin

Hot och säkerhet

Hälsa & sanitet

CCS

Hållbarhetsmålen

Produktpass

Kvotplikt/
uppströmsfrågor

(Regional) utvecklingKlimat

Eftersortering

EU Transport

Handel/ 
transport 
av avfall

Miljöpåverkan

Tillsynsfrågor



Almedalen 2022

• Stabila försörjningssystem i tider av oro och kris – VEGA samarbete
• Illegal avfallshantering – ostört brottsområde?

• Miljö- och avfallsrelaterad brottslighet är grovt underskattad. Ekonomi, miljö- och 
klimat. Drabbar såväl kommuner som staten

https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/64092

https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/64092


Kommunikation och 
kampanjer



Cirkulär ekonomi i 
praktiken

• Fyra hörnstenar och styrkeområden i det 
hållbara samhället:
• Avfallshantering
• Biogas
• Fjärrvärme
• Vatten

• Vi bygger det hållbara samhället

Cirkulär ekonomi i praktiken

https://www.youtube.com/watch?v=yQRQjzLMMf8&t=33s


Världsmiljödagen 5 juni 

• Sverige värd, NV koordinerar
• Avfall Sverige aktiv deltagare
• Tema En enda jord - vikten av att leva hållbart och på 

våra möjligheter att ställa om till en grönare livsstil, både 
genom politik och egna val

à hållbar produktion, hållbar konsumtion
à Osynligt avfall, start Världsmiljödagen 

- Det är inte alltid det som syns som väger mest









A visual link
Dialogue - producers - waste management



• Alla producentansvarsorganisationer är med
• Ca 400 producenter (ex Tetra Pak, Orkla, Arla, ISS)
• Ca 150 kommuner
• Danmark, Island, Finland och Sverige har bildat nordisk förening; Eupicto
• Diskussioner inom EU



Internationellt samarbete



Beräknad avfallsgenerering i världen 2016-2050 per region

Source: World bank



Global behandling av avfall 

Source: World bank



Kalla fakta om avfallshantering och klimatet

40 % av världens avfall hamnar på öppna, okontrollerade soptippar. 

38 % av de  50 största soptipparna hotar marina och kustnära områden.  

64 miljoner människors liv påverkas direkt av de största soptipparna. 

10 % av växthusgasutsläppen kommer år 2025 från världens soptippar (BAU). 

20 % av de antroprogena utsläppen kommer från avfallshantering  (UNEP, 6 maj 
2021). 



Varför?

• En sund avfallshantering bidrar till att nå fler 
SDG och bidrar till den globala 
klimatomställningen

• Sätter Sverige och svensk avfallshantering på 
kartan

• Utveckla en ny grön exportgren
• Utveckling av den kommunala kompetenser och 

bidrar till att rekrytera och behålla attraktiv 
personal



ht
tp
s:
//
w
w
w
.a
vf
al
ls
ve
ri
ge
.s
e/
ak
tu
el
lt/
ny
he
ts
ar
ki
v/
ar
tik
el
/u
to
ka
t-
sa
m
ar
be
te
-m
el
la
n-
fn
-o
ch
-a
vf
al
l-s
ve
ri
ge
/

- MoU med UNDP

- Samverkan med 
Svenska Institutet

- Samverkan med 
Naturvårdsverket

- Diskussioner SIDA

- Stockholm +50



Stockholm+50

• Global FN-konferens 2-3 juni
• Tre ledarskapsdialoger

• Reflecting on the urgent need for actions to 
achieve a healthy planet and prosperity of all

• Side event
• Avfallshantering – upp på lokal, kommunal 

nivå à hållbara utvecklingsmål, bekämpa 
klimatförändringar

• Borgmästardialog inriktning på Zero Waste



Avslutningsvis …



Välkomna till Avfall Sveriges årsmöte
30 maj Studiebesök Händelöverken

Förtroendemannaträff: Kommunen som genomförare
eller utförare?
Dagen före-mingel

31 maj Årsmötesförhandlingar
Program
Middag

1 juni Program

https://www.avfallsverige.se/utbildning/konferenser/arsmotet/p
rogram-arsmotet-2022/

Anmäl dig på: konferens.avfallsverige.se

                Tema: 
Kommunernas roll och ansvar

Avfall 
Sveriges 
årsmöte
 
Norrköping
31 maj–1 juni 
2022



Framtiden börjar nu
Om det vi sett av avfallsbranschens förändring de 
senaste 75 åren är fantastiskt, så är det en stilla 
västanvind mot vad vi kommer att få bevittna de 
närmaste decennierna.
Med ökad urbanisering och krav på mer återvinning av 
allt fler material måste avfallshanteringen hänga med, 
ibland genom att anpassa sig och ibland genom att visa 
vägen framåt. Teknik, smarta lösningar och medvetna 
invånare kommer att göra det möjligt.
Avfallshantering är det nya svarta J



TACK
Tony Clark, tony.clark@avfallsverige.se


