
Svante Axelsson,
Nationell samordnare, 
Fossilfritt Sverige

Tove Winiger,
Hållbarhetsansvarig, 
Sveriges Åkeriföretag

Ibrahim Baylan, Jan-Olof Jacke, Viveke Ihd, Håkan 
Sundelin och många fler intressanta talare kommer. 

Se fullständigt program på sida 3

ÅTERVINNINGSDAGEN & 
ÅTERVINNINGSGALAN 2020

TORSDAGEN 30 JANUARI 
Sveriges Åkeriföretag och Åter vinningsindustrierna 

bjuder in t i l l  konferens om hur ny teknik och skarpa 

åtaganden kan möjl iggöra cirkulär ekonomi och 

fossi l fr ihet inom åter vinningsbranschen.

Mod
era

tor

Elle
n E

ine
bra

nt



STOCKHOLM CCC, NORRA LATIN

 Återvinningsdagen 2020 

 I över 50 års tid har Renhållarträffen varit 
 renhållningsbranschens årliga konferens. Med nya 
 tider krävs också ett förnyande från vår sida. Vi är 
 väldigt stolta över att Sveriges Åkeriföretag och 
 Återvinningsindustriena har slagit sina kloka 
 huvuden ihop och tagit fram Återvinningsdagen. 

 Konferensen har fått ett lyft och på plats har vi 
 flera intressanta talare som sätter återvinning 
 branschens utmaningar och möjligheter i fokus. 

 Med talare som Ibrahim Baylan, Svante 
 Axelsson, Jan-Olof Jacke och många fler, kan 
 vi insprireras till att vidare utveckla en fossilfri 
 och cirkulär återvinningsbransch. 

 Syftet med konferensen är att bli inspirerad och ta 
 lärdom av varandra, träffa kollegor, partners och
 kunder. Den riktar sig brett till hela 
 återvinningsbranschen, renhållningsbranschen, 
 kommuner, upphandlare, myndigheter, politiker, 
 forskning och aktörer inom cirkulär ekonomi.

 Varmt välkommen den 30 januari 2020 klockan 
 10:00 på Stockholm CCC, Norra Latin, Stockholm.

 Arrangör
 Återvinningsindustrierna, telefon 070-460 60 35 
 Sveriges Åkeriföretag, telefon 010-510 54 00

 Praktisk Information

 Konferenslokal
 Konferensen äger rum på Stockholm CCC, Norra 
 Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm.

 Logi
 Vi kommer inte att ha några bokade rum i år. Det 
 finns dock ett flertal närliggande hotell i området 
 runt konferensen. 

 Återvinningsgalan 
 Galan på kvällen arrangeras av Recycling. Det är 
 ett årligt arrangemang som hyllar återvinnings-
 branschens hjältar. Vi har ett samarbete med 
 arrangörerna och konferensen  på dagen kommer
 att vara sammankopplad med kvällen. Priset är 
 likt tidigare år 1 995:- per person. Galan hålls på 
 Berns Salonger med prisutdeling, 3-rätters och 
 underhållning. Mer information finns på 
 bokningssidan

 Anmälan
 Anmälan, som är bindande, till konferens och supé 
 ska vara oss tillhanda senast 10 januari 2020.
 Kostnaderna faktureras efter konferensen.
 Konferensen kostar 2 000:- ex moms per person

 Anmälan till konferens görs på www.akeri.se

Mer information om Återvinningsgalan:
 www.atervinningsgalan.se

Om Återvinningsgalan
Återvinningsgalan arrangeras av tidningen Recycling. Återvinningsbranschen har många framgångsrika, 
kloka och modiga företag. Galan är en fest där branschens alla hjältar får stå i fokus. Ett evenemang där alla 
delar av branschen under ett år kan mötas, utbyta erfarenheter och tillsammans fira branschens hjältar. Den 
30 januari i Stockholm på Berns uppmärksammas fantastiska människor och företag inom 
återvinningsbranschen för att kora Årets vinnare i 8 kategorier.

Anmälan till Återviningsgalan:
 www.atervinningsgalan.se



09.30  Kaffe & Registrering
10.00 Välkommen 
   Moderator 
10.05 Inledningstal av ordföranden i Sveriges Åkeriföretag och Återvinningsindustrierna

10.25 Vad gör Svenskt Näringsliv för att driva på en cirkulär ekonomi?
   Jan-Olof Jacke, Ordförande Svenskt Näringsliv
   
10.45  Hur kan återvinningsbranschen bidra i arbetet för ett fossilfritt Sverige? 
   Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

11.15 Hur investerar vi smartast för ett fossilfritt och cirkulärt samhälle?       
 Moderatorledd paneldiskussion
   Prof. Mattias Lindahl, Linköpings universitet       
   Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
   Tove Winiger, Sveriges Åkeriföretag
   Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
   Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringsliv
11.45 Lunch och besök i utställarnas montrar
12.45 Den senaste tekniken inom elektrifiering och innovativ sortering
  Hur kan elvägar bidra till en fossilfri transportnäring?       
   Björn Hasselgren,Trafikverket
  Vad händer på Gotland inom demonstrationsprojektet för elvägar?
   Håkan Sundelin, Electreon
  Vilka sorteringstekniker kommer vi ha i framtiden?
   Tania Irebo Schwartz, Swerim
  Insamling av hushållsavfall med elfordon
   Hans Zackrisson, Renova    
13.35 Tekniska lösningar & affärsmodeller som driver utvecklingen framåt
  Kommunicerande  återvinningskärl
   Office Recycling
  Sortering med AI
   Carl F Jönsson, Carl F
  Älskade stad – affärsmodell för logistikoptimering
   Erik Wastesson, Ragn Sells
14.10 Vad måste politiken göra för att Sverige ska bli fossilfritt och cirkulärt 2045?
 Moderatorledd paneldiskussion
   Jens Holm (V)
   Marlene Burwick (S)
   Louise Meijer (M)
   Helena Gellerman (L)
14.35 Slutord 
   Ibrahim Baylan, Näringsminister
14.50 Sammanfatting och avslut
   Moderator
15.00 Slut på konferensen.

PROGRAM



PARTNERS TILL ÅTERVINNINGSDAGEN 2020

Varmt välkommen på Återvinningsdagen 2020
Boka din plats idag på:

www.akeri.se


