2019
Avfall Sveriges årsmöte
Stockholm den 20 - 22 maj

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2019
I år går turen till Stockholm och vi serverar inspel från branschen, politiken och forskningen.
Äntligen ges tid för inspiration, reflektion och diskussion kring våra hjärtefrågor. Och politiker får
tillfälle att ställa såväl näringslivet som avfallsbranschen mot väggen – hur hållbara är vi egentligen?
Det blir också tillfälle att gå på djupet kring frågor om planering, beteendeförändring och nya
tekniklösningar. Genom årsmötesförhandlingarna får medlemmarna möjlighet att påverka.
Eftersom vi befinner oss på Stockholmsmässan satsar vi på den största avfalls- och återvinningsutställningen någonsin.
Vi tjuvstartar redan den 20 maj med studiebesök, bland annat till den världsunika
biokolsanläggningen, och den sedvanliga dagen före-träffen. En speciell nätverksträff för
förtroendevalda anordnas också.
En höjdpunkt i år är Stockholm Vatten och Avfalls inbjudan till årsmötesmiddag i Stockholms
stadshus, i Blå Hallen, den 21 maj. Det blir lite högtidligt!
Hjärtligt välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2019, på Stockholmsmässan i Älvsjö!
Anmäl dig på konferens.avfallsverige.se

Program - Måndag den 20 maj
Dagen före-aktiviteter. För mer information om respektive aktivitet, se sidorna 5-7.
11.00-16.00

Avfall Sverige Yngre 					

Värd: Avfall Sverige

13.00

Studiebesök

Värd: Stockholm Vatten och Avfall

18.00-19.00

					

13.00-15.30

Prisbelönt biokolsanläggning och en av Sveriges mest välbesökta
återvinningscentraler. Se en anläggning som producerar klimatsmart
biokol av trädgårdsavfall samt Bromma återvinningscentral med 375 000 årliga
kundbesök.

13.00-14.30

Återvinning i stadsmiljö. Besök två av innerstadens anläggningar för återvinning;
Roslagstulls återbruk som är byggt inne i ett bergrum och en automatisk miljöstation
som drivs med hjälp av robotteknik.

13.00-14.30

Miljö- och snuskvandring genom Stockholm. En guidad vandring där du får
se hur människor förr i tiden skötte sophanteringen i staden. Vandringen är inte
tillgänglighetsanpassad.

Träffpunkt för förtroendevalda bland Avfall Sveriges medlemmar

Münchenbryggeriet

- Inspirerande mål för minskade avfallsmängder: Rest- och matavfallet ska minska med 25 procent.
Claes Thunblad, ordförande Avfall Sverige, Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige ,
Åsa Hagelin och Jenny Westin, rådgivare Avfall Sverige
19.00

Dagen före-träff med mingel 						Münchenbryggeriet
Under kvällen ges tillfälle att avtacka avgående vd Weine Wiqvist

Program - Tisdag den 21 maj
Stockholmsmässan, Älvsjö
Kl 8.00-9.30		Registrering och kaffe
Utställningen öppnar: Avfall Sveriges företagsmedlemmar visar produkter och tjänster
på den sedvanliga Avfall Sverige-utställningen, inomhus på Stockholmsmässan.
09.30		
Välkomsthälsning					
Claes Thunblad, ordförande Avfall Sverige
Cecilia Brink, kommunfullmäktiges ordförande Stockholm stad
09.50-11.30		Raka svar på cirkulära frågor – politiker ställer praktiken mot väggen
Ett samtal om cirkulära utmaningar där politiker ställer frågor till branschen om aktuella problem och
lösningarna för att skapa verklig resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi.
Moderator: Helena Blomquist
Politiken - internationellt, nationellt, lokalt
»» ”Regeringens avfallspolitik”

Isabella Lövin, (MP), miljö- och klimatminister, inbjuden

»» ”Vad betyder EU-politiken för Sverige?”

Fredrick Federley, (C), EU-parlamentariker

»» ”Vilket utrymme har och behöver en kommun för att fatta beslut?”
Robin Holmberg, (M), kommunstyrelsens ordförande Ängelholm
		Praktiken – de som kan och ska göra det

Johanna Ljunggren, Kinnarps,
Göran Holm, tidigare Scan och Coca-Cola, idag styrelsemedlem i FTI
Gunilla Carlsson, Sysav, Håkan Gustafsson, Örebro kommun
Sven Lundgren, Avfall Sverige

		
Politiken ställer frågor till praktiken

11.30-12.00		Utdelning av Avfall Sveriges stipendier och pris till Bästa avfallskommun
12.00-13.30		Lunch och besök på utställningen med aktiviteter
13.30-14.30

Årsmötesförhandlingar
Beslut om att godkänna bokslut för 2018, budget och avgifter för 2020, val av styrelse, uppdatering
kring aktuella om- och invärldsfrågor, medlemsundersökningen med mera.
Claes Thunblad, ordförande Avfall Sverige, Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

14.30-15.10

Fika och utställning

15.15-15.45

Skrota slit-och-släng kulturen

15.45-16.15

Reflektioner kring avfallshantering och Avfall Sverige

16.15 		Välkomna till Malmö 2020 		

Katarina Graffman, författare och doktor i kulturantropologi
Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige
Peter Engström ,vd Sysav
Karin Wickström, avdelningschef avfall, VA Syd

16.30

Avslutning

18.45

Middag i Stockholms stadshus			
Värd: Stockholm Vatten och Avfall
Notera att QR-kod krävs och att klädkod gäller, se Allmän information sid 7

Program - Onsdag den 22 maj
Tre parallella sessioner kring aktuella frågor och aspekter som påverkar eller kommer att påverka avfallsbranschen
och Avfall Sverige. Sessionerna genomförs två gånger. Anmälan till önskade sessioner görs i samband med anmälan
till årsmötet.
09.00-10.30

Tre parallella sessioner

10.30-11.30

Förstärkt fika, besök på utställningen

11.30-13.00

De tre sessionerna upprepas

13.00

Lunch och avslutning. Utställningen stänger.

DE TRE SESSIONERNA
Planera för framtiden
Kommunerna står inför nya förutsättningar och utmaningar för att nå en mer cirkulär ekonomi. Det krävs mer
samverkan, innovation och nya lösningar. Hur ska kommunerna planera och organisera sig för att möta dessa
utmaningar? Höjda återvinningsmål ställer krav på mer utsortering och ökad materialåtervinning. Nya förordningar
om förpackningar och returpapper innebär nya roller och samarbeten mellan kommuner och producenter.
»» Så här organiserar sig kommunerna idag

Jenny Westin, Avfall Sverige

»» Återkommunalisering – en trend?
»» Därför tar vi över insamling i egen regi

Anders Karlsson, Nodra

»» Åkerinäringens syn på upphandling kontra egen regi

Ingemar Resare, Sveriges Åkeriföretag

»» Skärpta återvinningsmål – Så påverkas kommunernas avfallsflöden

Kjerstin Ekvall, Sysav

»» Framtida insamling av förpackningar och returpapper
»» Vad innebär de nya förordningarna?

Jeanette Lyckman, Naturvårdsverket

»» Kommunen som medaktör i insamlingen

Lisbeth Martinsson-Skinnar, Dala Vatten och Avfall

Beteendeförändringar krävs – men hur då?
Kommunikation är ett viktigt verktyg för att åstadkomma beteendeförändringar, ibland räcker det men inte alltid.
Vad mer kan behövas och vilka lyckade exempel finns att bli inspirerad av? Och hur kan lagstiftningen påverka
våra beteenden?
»» Vad krävs för att uppnå beteendeförändring

Åsa Hagelin, Avfall Sverige, Maria Larsson, Marla Miljödialog

»» Matsvinnsaktiviteter hos olika aktörer
– ny kartläggning av Avfall Sverige
»» Vem skräpar ner – var och när?
Människors attityder och beteenden till nedskräpning
»» Vart tog plastbärkassen vägen?

Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet
Stefan Hållberg, Håll Sverige Rent
Magnus Nikkarinen, Svensk Handel

Nya tekniklösningar visar vägen
Nya tekniklösningar kan spela en avgörande roll inom avfallshanteringen för att nå sina strategiska mål.
Denna session belyser konkreta exempel där tekniken visar vägen mot bland annat ökad materialåtervinning,
beteendeförändringar och förbättrad arbetsmiljö.
»» Nyheter från Avfall Sveriges utvecklingssatsning

Jessica Christiansen, Avfall Sverige

»» Fettavskiljare och kombisystem för insamling av matavfall
och fettslam – så funkar det!
Daina Millers-Dalsjö och Milla Sundström, Urban Earth Consulting AB
»» ”Beställ-själv tömning”
»» Europas modernaste plaståtervinningsanläggning
»» Digital återkoppling av avfallsmängder i flerbostadshus

Björn Jacobsson, NSR
Mattias Philipsson, Plastkretsen
Liselott Myrbråten, Tekniska verken, Linköping

Studiebesök - Måndag 20 maj
Prisbelönt biokolsanläggning och en av Sveriges mest välbesökta
återvinningscentraler
I biokolsanläggningen får trädgårdsavfall och julgranar nytt liv som biokol. Biokolet har
fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel och används i Stockholms planteringar.
Vid biokolsproduktionen bildas gas som går direkt till fjärrvärmenätet. Biokolsprojektet vann
Mayors Challenge, en internationell idétävling, 2014 och anläggningen blev utnämnd till årets
återvinningsanläggning 2017.
Med ett snitt på 1 000 dagliga besökare är Bromma återvinningscentral en av Sveriges mest
besökta. På studiebesöket får du se hur man lyckats med logistiken för att ta emot alla besökare
samt hur man hanterar materialen som ska materialåtervinnas eller gå till återbruk.
Samling: Plats för samling meddelas de som anmält sig inom kort.
Studiebesök: 13.00-15.30
Begränsat antal platser

Återvinning i stadsmiljö
Roslagstulls återbruk är en miniåtervinningscentral belägen innanför tullarna. Anläggningen
är en fyravåningsbyggnad som ligger inne i ett bergrum. För att skapa trivsel finns platsbyggda
växtväggar som vattnas med naturlig fukt från berget. Här kan stockholmarna låna flakcyklar för
att transportera sitt grovavfall till återbruket.
Automatisk miljöstation är en innovation av Stockholm Vatten och Avfall. Miljöstationen drivs
av robotstyrd teknik och är öppen dygnet runt, året om. För att lämna farligt avfall öppnar du en
lucka genom att ringa ett särskilt telefonnummer, skicka ett sms eller genom en QR-kod.
Samling: Plats för samling meddelas de som anmält sig inom kort.
Studiebesök: 13.00-14.30
Begränsat antal platser

Miljö- och snuskvandring i Stockholm
Följ med på en 90 minuters guidad vandring genom Stockholms stad där vi bland annat får följa
hur människor från förr skötte sophanteringen. Överallt på torg, i gränder och byggnader finns
spår av människorna som bott och arbetat i staden. Vandringen går över höga trottoarkanter och
kullerstenar, genom smala gränder samt uppför trappor och är inte tillgänglighetsanpassad.
Samling: Plats för samling meddelas de som anmält sig inom kort.
Studiebesök: 13.00-14.30
Begränsat antal platser

Fakta om årsmötet 2019
Anmälan till konferensen och hotell
Anmälan till årsmötet och eventuell hotellbokning görs
via www.konferens.avfallsverige.se. Sista anmälningsdag
är den 18 april. En bekräftelse på deltagandet och ev.
boende skickas automatiskt ut till angiven mailadress vid
bokningstillfället. För frågor kring din anmälan kontakta
Tina Malmström på TM Event via mail till
congress@tmevent.se eller tel 0760-21 26 01.
Avgift
I konferensavgiften ingår samtliga aktiviteter i
programmet, inklusive måltider, dagen före-träffen och
årsmötesmiddagen samt dokumentation. Konferensavgiften
för Avfall Sveriges medlemmar är 5 980 kr. Studenter kan
få 50 procents rabatt på medlemspriset efter kontakt med
Avfall Sverige via mail till petra.carlsson@avfallsverige.se.
Myndigheter och liknande organisationer deltar till samma
pris som Avfall Sveriges medlemmar. Konferensavgiften för
icke medlemmar är 8 970 kr. I mån av plats kan anmälan
ske efter den 18 april. Avgiften för sen anmälan, efter den
18 april, är 6 500 kr för medlemmar och 9 750 kr för icke
medlemmar. Samtliga angivna avgifter är exklusive moms.
Debitering sker via TM Event.
Avfall Sveriges utställning
Avfall Sveriges erbjuder i år sina medlemmar en större
och mer omfattande utställning i samband med årsmötet.
Den kommer att äga rum under båda konferensdagarna
och är inomhus i anslutning till konferenslokalen.
Anmälan av utställningsplats och hotell sker på
konferens.avfallsverige.se
Sista anmälningsdag är den 18 april. I mån av plats kan
anmälan ske efter den 18 april till en högre avgift. För
frågor kring din anmälan kontakta Tina Malmström på
TM Event via mail till congress@tmevent.se eller tel
0760-21 26 01. Praktiska frågor om utställningen ställs till
Jon Djerf: jon.djerf@avfallsverige.se.

Avfall Sverige Yngre
Träff med Avfall Sverige Yngre - nätverket för unga (upp till
36 år) i avfallsbranschen måndagen den 20 maj 11.00-16.00,
inklusive lunch. För mer information och anmälan kontakta
Britta Moutakis: britta.moutakis@avfallsverige.se.
Dagen före-träff
Måndagen den 20 maj kl. 19.00 på Münchenbryggeriet,
lokal Magasinet, ingång Söder Mälarstrand 33, Stockholm https://munchenbryggeriet.se/hitta-hit/. Träffa kollegor
och utställare, enklare förtäring finns framdukad
kl. 19.00–21.00. Observera att anmälan krävs.
Under kvällen ges tillfälle för avtackning av avgående vd
Weine Wiqvist, se separat information.
Dokumentation
Dokumentation kommer att kunna laddas ner via en länk
som mejlas ut till deltagarna efter konferensen.
Konferenslokal
Stockholmsmässan, Mässvägen 1 i Älvsjö, tel.
08-749 41 00. För vägbeskrivning sök på https://www.
stockholmsmassan.se/infor-ditt-besok/infor-ditt-besok/
hitta-hit?sc_lang=sv-se
Kommunikationer
Res till Stockholm med SJ och börja konferensen redan
ombord på tåget. Som medlem/deltagare erbjuds du 10
procent rabatt när du reser med SJ. För att få ta del av
rabatten, fyll i AVFALLSVERIGE som kampanjkod på
www.sj.se. Viktig information: Bokar du via resebyrå går
det att använda kampanjkoden i resebyråns manuella
kanaler. Har du frågor är du välkommen att maila till
foretag@sj.se. Observera att vid ombokning av befintlig
ombokningsbar biljett kontakta SJ:s affärsresor
0771-75 75 55. Rabatten gäller enbart på SJ:s tåg.
Du tar dig enklast och snabbast till och från

Stockholmsmässan med pendeltåg. Pendeltåget från
Stockholm Central mot Älvsjö station avgår 8-14 gånger
i timmen och tar endast 10 minuter (linje 40, 41, 42 och
43). För mer information angående kommunikation se:
https://www.stockholmsmassan.se/infor-ditt-besok/
infor-ditt-besok/hitta-hit.
Om man kommer med bil till Stockholm,
rekommenderar vi att i första hand parkera vid valt hotell.
Du kan också åka direkt från Arlanda flygplats
till Älvsjö station, som ligger precis bredvid
Stockholmsmässan. Resan tar 47 minuter, se:
https://www.stockholmsmassan.se/infor-ditt-besok/
infor-ditt-besok/hitta-hit
Observerat att INGA kommunikationer anordnas av
Avfall Sverige, utan bekostas av respektive deltagare. Vi
rekommenderar att vara ute i god tid. Biljetter kan köpas i
mobilen, SL Center, biljettautomater etc. Mer information
hittar du här: https://sl.se/sv/kop-biljett/
Miljöarbete
Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från våra
arrangemang. Under konferensen finns det möjligheter
för deltagarna att källsortera sitt avfall. Boende och
mat är i största möjliga mån valda med miljöhänsyn. Vi
uppmanar alla att resa miljövänligt till årsmötet.
På www.konferens.avfallsverige.se, under fliken
Stockholmsmässan kan du läs mer om Stockholmsmässans/
Mässrestaurangernas kvalitets- och miljöarbete.
Mobilappen
Veckan före konferensen äger rum skickas ett SMS ut
med länk till mobilappen. I denna app finns din bokning,
deltagarlista och annan viktig information kring årsmötet.
Du som anmält dig till middagen den 21 maj kommer även
att erhålla en QR-kodbiljett via SMS den 21 maj. Det är
därför nödvändigt att du anger ditt mobilnummer i anmälan.
Röstrepresentant
Anmälan om röstrepresentant – gäller enbart kommuner,
kommunbolag och kommunalförbund – görs i samband
med anmälan till konferensen via hemsidan.

Träffpunkt för förtroendevalda
Som förtroendevald är det viktigt att vara väl insatt i
kommunens olika roller och ansvar i avfallshanteringen.
För att tillmötesgå önskemål om ett särskilt forum för
just förtroendevalda i nämnder och styrelser bjuder Avfall
Sverige in förtroendevalda deltagare på årsmötet till ett
samtal och erfarenhetsutbyte. Temat för träffen i år är
“Inspirerande mål för minskade avfallsmängder”. Avfall
Sveriges styrelse har beslutat om ett ”ambitionsmål”,
fritt för kommunerna att ansluta sig till: till år 2025 ska
rest- och matavfallet minska med 25 procent, jämfört med
2015. Syftet med målet är att öka takten för att klättra
uppåt i avfallshierarkin. Målet presenteras och diskuteras
i grupper under träffen. Träffen hålls kl. 18.00 den 20
maj i lokal Sjösidan på Münchenbryggeriet, ingång Torkel
Knutssonsgata 2, Stockholm - https://munchenbryggeriet.
se/hitta-hit/. Observera att anmälan krävs.
Årsmöteshandlingar
Föredragningslista till årsmötesförhandlingarna,
Årsberättelsen för 2018 med bokslut och revisorernas
berättelse, förslag till avgifter för 2020, valberedningens
förslag samt andra årsmöteshandlingar finns att ladda ner
på www.avfallsverige.se i slutet på mars.
Årsmötesmiddagen
Middagen äger rum på Stockholms stadshus,
Hantverkargatan 1 med Stockholm Vatten och Avfall som
värd. För vägbeskrivning sök på https://www.hitta.se
Observera att samtliga deltagare måste var anmälda i
förväg till middagen då det blir registrering för entré. En
QR-kod kommer att skickas ut via sms samma dag och
gäller som biljett för middagen.
Då middagen äger rum i Blå Hallen är det klädkod
kavaj/udda kavaj som gäller (ej jeans).
Övrig information
För frågor som rör årsmötet, kontakta Petra Kvist Carlsson:
petra.carlsson@avfallsverige.se eller tel 040-35 66 03.
Under årsmötet nås Avfall Sveriges kansli på mobiltel
0708-81 96 36.

Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö
040-35 66 00
info@avfallsverige.se
www.avfallsverige.se

