
SÅ HÄR BRYTER VI AVFALLSKURVAN LOKALT
- HUR KAN DIN KOMMUN BLI LANDETS 
ÅTERVINNINGSHJÄLTE?

Sverige producerar mindre hushållsavfall per 
medborgare än det europeiska genomsnittet, men 
har en bra bit kvar till en topplacering på EU’s lista 
över medlemsländers hushållsavfall. 40 procent av 
vår energiförbrukning kommer från produkter och 
material, och för att uppnå våra klimatmål måste vi 
reparera och återvinna mer i stället för att kasta ut 
och köpa nytt.

Nu bjuder Aalborgs universitet, Danmarks förenin-
gen för naturskydd, Gate 21, Sustainable Business 
Hub och projektet FUTURE in dig till ett webbina-
rium om återanvändning och reparation den 10 juni 
2021 kl. 8:30 till 10:30.

Du får det med dig

Du får inspiration och konkreta verktyg för hur din 
kommun, tillsammans med avfallsföretagen, lokala 
företag, medborgare och frivilliga organisationer 
i praktiken kan minska mängden avfall. Hör bland 
annat om de praktiska erfarenheterna från ett 
treårigt projekt om återanvändning och reparation i 
tre kommuner i både Danmark och Sverige. Och var 
med när både miljöorganisationen, forskaren och 
praktikern, borgmästaren och parlamentsledamoten 
utbyter erfarenheter och idéer för hur Sverige och 
Danmark kan gå mot ett avfallsfritt samhälle.

Programpunkter

• Ett Danmark utan avfall 2050 - kan vi helt 
upphöra med insamlingen av avfall? 
/Lars Midtiby, direktör, Danmarks naturvårdsförening

• Ny nationell handlingsplan för cirkulär ekonomi 
- vilka möjligheter erbjuder den för återanvänd-
ning och reparation? 
/Kristian Hovgaard Juul, kontorschef vid Miljöministe-
riet

• Den svenska handlingsplanen för cirkulär eko-
nomi och konkreta exempel på återanvändning 
och reparation i Sverige 
/Carl Dalhammar, universitetslektor, Lunds universitet

• Dansk praxis för återanvändning och reparation 
- och möjliga modeller för återanvändning 
/Rikke Maria Moalem, doktorand, Aalborgs universitet

• Breakout sessioner - vad fungerar och hur tar vi 
nästa steg i praktiken?

1. Mer återanvändning via data och affärsmo-
deller  
/AffaldPlus och lokal partner 

2. Mer återanvändning genom samarbete med 
den lokala idrottsföreningen Life  
/BOFA och lokal samarbetspartner

3. Mer återanvändning och reparation via 
samarbete med offentliga bostadsföreningar 
och arbetscenter  
/Lunds Renhållningsverk och lokal partner
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4. Mer återanvändning i samarbete med lokala, 
frivilliga välgörenhetsorganisationer  
/AVV och lokal partner

• Paneldebatt - hur kommer vi högre upp i avfalls-
hierarkin? 
/Mette Gjerskov, miljöföredragande och medlem 
av Folketinget (S), Anders Persson, VD Sysav, Lars 
Midtiby, direktör, Danmarks Naturskyddsförening, 
Jørgen Bing (SF), ordförande för AVV, Michael 
Ziegler (K), borgmästare i Høje-Taastrup kommun 
och styrelsemedlem av Gate 21 och Stig Hirsbak, 
seniorrådgivare cirkulär ekonomi, Aalborgs universitet.

Praktisk information

Det är gratis att delta – men du måste anmäla dig.

Senast den 9 juni 2021 får du en länk till webbinariet.

Om du har problem med att logga in under dagen 
kan du kontakta support på telefon +45 3169 8416.

Om evenemanget

Webinariet hålls under ledning av projektet FUTURE, 
som stöds av Huvudstadsregionen, Region Själland, 
Region Skåne och Interreg ÖKS. Innehållet riktar sig 
till beslutsfattare i kommuner och avfallsföretag 
- och till dem som ansvarar för nästa generation 
avfallsplaner.
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