Visby 2010-07-06

Pressmeddelande

Matavfall blir biogas
Får det kosta någonting för konsumenten att införa matavfallsinsamling och
biogasproduktion? Ja, sa en enig publik vid Avfall Sveriges välbesökta seminarium i Almedalen i dag. Temat var matavfall och biogas.
Västerås med omnejd är bra exempel på kommunernas viktiga roll som aktör i biogasproduktionen och som ser till helheten. Samlar in, producerar biogas och biogödsel och utnyttjar
biogasen genom kollektivtrafiken och sopbilar. Vid seminariet betonade Eva Myrin, vd för
Vafab Miljö i Västerås, att framgångsfaktorerna varit långsiktiga politiska beslut i de engagerade kommunerna. Samverkan mellan avfallsbolag, energibolag och kollektivtrafiken har varit viktig i arbetet.
– Västerås räknar med att tredubbla biogasproduktionen till 2020, sa Eva Myrin. I dag producerar Vafab 3 miljoner kubikmeter biogas per år.
– Det är inte svårt, det är inte dyrt och det är ett byggande för framtiden, menar Eva Myrin.
Är det en konflikt mellan att vi behöver matavfallet som råvara till biogasen och att minska
mängderna matavfall? Nej, avfallsminimeringen kommer alltid först.
– Vi slänger alldeles för mycket mat, sa Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm.
– 30 procent av all mat förfars och 60 procent av den skulle kunna ätas. Hamnar maten inte i
våra magar är det bäst att de går till en biogasanläggning, framförde Louise Ungerth.
– Köp 3, betala för 2 – hur ska vi hantera det? Hållbarhet och miljö är också konkurrensfördelar, sa Åsa Domeij, miljöchef på Axfood.
– Maten är en alltför värdefull resurs för att slängas bort, sa Catarina Östlund från Naturvårdsverket. Det går åt stora mängder vatten, energi och ibland bekämpningsmedel i livsmedelsproduktionen.
Miljömålet att 35 procent av allt matavfall ska behandlas biologiskt har varit en stark drivkraft för kommunernas uppbyggnad av matavfallsinsamling. Men målet kommer troligen
inte att uppnås i år. Det behövs ett nytt miljömål till 2015 med större betoning på näringsåterföring.
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Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner,
kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 % av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag
och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!
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