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Hur har ni fått information om avfallstrappan i miljölagstiftningen? 
GENOM

miljöförvaltningens utskick 
 branschorganisation
 utbildning
 media
 annat

Information
Avfallstrappan (eller avfallshierarkin) återfinns i miljöbalken men även i EU:s avfallsdirektiv och består av 
fem steg där förebyggande av avfall har högsta prioritering.
1. Förebyggande
2. Återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
5. Bortskaffande

LAGRUM: MB 2:2, 15:1, 15:10 

Avfall ska hanteras på ett bra sätt, men första steget är att undvika att 
avfall uppkommer. Vad gör ni för att förebygga att avfall uppkommer 
inom er verksamhet? 

Information
Avfallsförebyggande åtgärder görs innan ett ämne eller föremål har blivit ett avfall. Åtgärderna görs för att få en minskning av 
mängden avfall, en minskning av mängden skadliga ämnen i material och produkter eller en minskning av de negativa effekter på 
människors hälsa och miljön som avfall ger upphov till.

Att arbeta avfallsförebyggande handlar bland annat om att effektivisera verksamhetens produktion, ha koll på lager, tänka igenom 
inköp, och göra medvetna val av produkter och tjänster.. Avfallsförebyggande handlar inte direkt om avfallet utan om åtgärder som 
ska vidtas så att avfall aldrig uppstår. DET BÄSTA AVFALLET ÄR DET SOM ALDRIG UPPSTÅR!

LAGRUM: MB 1:1 15:10, 15:2, 2:2, 2:5 
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Inom alla verksamheter finns det olika processer och åtgärder som
ger upphov till avfall. Vet ni vilka olika avfallsslag som uppstår inom 
er verksamhet?

 Ja
 Ange vilka:
 Förekommer något farligt avfall?
 

 Nej 

Information 
För att kunna jobba effektivt med avfallsförebyggande behöver ni som verksamhet ha kunskap om ert avfall. Ni behöver identifiera 
var ert avfall uppstår, vilken typ av avfall det är och i vilken mängd det uppstår. Ni som verksamhetsutövare har krav från miljö-
balken att ha den kunskap som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att er verksamhet skadar eller påverkar miljön och 
människors hälsa negativt. 

LAGRUM: MB, 2:2, 2:3, 2:5, 26.19 (GÄLLER ALLA VERKSAMHETER), FÖRORDNING OM 
VERKSAMHETSUTÖVARES EGENKONTROLL (1998:901) GÄLLER BARA TILLSTÅNDS- OCH 
ANMÄLNINGSPLIKTIGA VERKSAMHETER, NFS 2001:2 

 

    
    Har ni tagit fram en resursplan för era varor/tjänster? 

 Ja
 Hur ser den ut?

 Nej

Information
En resursplan är ett verktyg för att uppnå ett kretslopp i er verksamhet. Resursplanen bör innehålla resurskartläggning, livscykelana-
lyser och åtgärdsplan från affärsidé och produktdesign till slutlig hantering av det avfall som ändå uppkommer trots avfallsförebyg-
gande åtgärder.

I Resursplanen bör det finnas åtgärder för att,
• använda energi, råvaror och material effektivare
• förebygga uppkomsten av avfall 
• förbereda för återanvändning
• materialåtervinna det avfall som anläggningen ger upphov till
• återvinna på annat sätt
• det avfall som ändå uppkommer ska ingå i en cirkulär ekonomi och användas som resurser i andra verksamheter.

LAGRUM: MB,1:1 2:2, 2:5, 26.19 (GÄLLER ALLA VERKSAMHETER), FÖRORDNING OM 
VERKSAMHETSUTÖVARES EGENKONTROLL (1998:901) GÄLLER BARA TILLSTÅNDS- OCH 
ANMÄLNINGSPLIKTIGA VERKSAMHETER, NFS 2001:2 
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5       Ingår det i er planering av verksamheten (ert ledningssystem/ 
    egenkontroll) att arbeta aktivt med att förebygga avfall? 

 Ja
 Beskriv hur dessa rutiner ser ut och vem i verksamheten som jobbar med dem.
 

 Nej

Information
I lagstiftningen finns det ett krav på er som verksamhetsutövare (anmälnings- och tillståndspliktiga) att ha en egenkontroll. 
Det innebär att du som verksamhetsutövare ska ha kontroll över verksamheten och kunna styra den, så att det genom 
bland annat en god planering, egna undersökningar och förebyggande åtgärder fortlöpande går att följa lagstiftningen och 
minimera eller undvika en negativ påverkan på människor eller miljö. 

För att det avfallsförebyggande arbetet ska vara så effektivt som möjligt bör det inkludera så många som möjligt i verk-
samheten. Förebyggande av avfall är inte bara en fråga för miljöansvarig, utan det är även en fråga för produktutvecklare, 
designer, inköpare, ledning.

LAGRUM:, 2:2, 2:3, 2:5. 26.19 (GÄLLER ALLA VERKSAMHETER), FÖRORDNING OM VERKSAMHETS-
UTÖVARES EGENKONTROLL (1998:901) GÄLLER BARA TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
VERKSAMHETER, NFS 2001:2 
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6 Hur/på vilket sätt arbetar ni med produktutveckling? 

Är det ert företag som utvecklar och designar de produkter ni tillverkar?

 Ja
 Nej
 Om inte, vem då?

Kan ni påverka design och produktutvecklingen själva eller styrs detta från ett 
huvudkontor, till exempel en koncern? 

Har ni legotillverkning, dvs producerar produkt åt en annan verksamhet? 

Vilken möjlighet till påverkan har ni på utveckling och design? 

Tillverkar ni färdiga produkter eller delar till produkter som sätts ihop av en annan 
verksamhet?

Information
Avfallsförebyggande åtgärder kan vidtas såväl före och under som efter produktionen av ett ämne, ett material eller en produkt. 
Avfallsförebyggande åtgärder är t.ex:
• Tillverka hållbara produkter – Motsatsen till slit och släng.
• Design som ger möjlighet att återanvända komponenter – Produkter som går att dela på och ta isär för att lättare kunna 

materialåtervinna.
• Uppdaterbara produkter – Om en komponent blir gammal kan den bytas ut medan resten av produkten är fullt funk-

tionsduglig.
• Service på produkterna – Tillverka produkter så att de går att reparera. Tjäna pengar på att ge service istället för att sälja 

fler produkter.
• Använd så ”rena” material som möjligt (blanda inte) i din produkt – Det underlättar materialåtervinning. Tänk t ex på 

mjölkpaket och crème fraiche paket som består av papper/plast och plast/aluminium. När produkten som blivit avfall 
ska tas omhand av producenten uppstår merkostnader för avfallshantering eftersom det blir svårt att separera de olika 
materialen. 

• Sälj tjänster istället för produkt – Uthyrning av sådant som inte används så frekvent av en konsument, t ex arbetsverktyg 
för hemmafixaren, skidkläder till skåningar m.m.

• Att konstruera eller designa produkter så att avfallet kan hanteras på ett säkrare sätt. 
• Att ersätta skadliga ämnen som finns i en produkt eller ett material med mindre skadliga ämnen, eller att helt ta bort 

dem, för att förbättra möjligheten till återvinning av produkten. 
• Att utforma produkter så att ämnen i mindre utsträckning ska läcka ut i miljön. 
• Att konstruera produkter eller material på ett sådant sätt att de kan användas under längre tid.
• Att utforma produkter för att underlätta återanvändning eller reparation.
• Att optimera förpackningsstorlekar.

LAGRUM: MB, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 15:10, 26.19 (GÄLLER ALLA VERKSAMHETER), FÖRORDNING OM 
VERKSAMHETSUTÖVARES EGENKONTROLL (1998:901) GÄLLER BARA TILLSTÅNDS- OCH ANMÄL-
NINGSPLIKTIGA VERKSAMHETER, NFS 2001:2 
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KUNDPERSPEKTIVET

7 Beskriv hur avfall från era produkter påverkar miljön när kunden 
använder den normalt, samt när den är förbrukad. En produkt kan 
bestå av antingen en producerad vara eller en tjänst som utförs.

Om verksamheten omfattar produktion av varor: Beskriv hur ni tänkt att era produkter ska 
omhändertas av kunden när de inte längre används.

Om verksamheten omfattar produktion av varor: Beskriv hur kunders olika sätt att hantera 
avfallet påverkar miljön. Vilken påverkan ger t.ex. förbränning, materialåtervinning eller 
återanvändning? Gör bedömningar utifrån avfallets mängd, skadlighet och hur lätt eller 
svårt det är att återanvända varan eller återvinna materialet.

Information
Beroende på hur varan/tjänst/förpackningen är designad/utvecklad kommer det styra hur kunden gör sig av med den (t ex 
materialåtervinner förpackning) vid slutligt omhändertagande. T ex en yoghurtförpackning av kartong mer plastskruvkork. 
Det är svårt att få ut allt innehåll vilket ger matsvinn, förpackningen är av olika material vilket gör det svårare att sortera.

Ni som verksamhetsutövare bör genom egna undersökningar, mätningar, förfrågningar hos leverantörer eller på annat sätt 
skaffa er kunskap om hur verksamheten påverkar eller kan påverka miljön och hålla denna kunskap aktuell.  Ni bör även ta 
reda på hur verksamhetens produkter, dvs. varor och tjänster, påverkar miljön. Detta kan ske gruppvis eller för varje produkt 
för sig. I verksamheter med produktutveckling bör bedömningen göras redan på utvecklingsstadiet. Titta exempelvis på 
möjligheten att återvinna eller återanvända hela eller delar av produkten samt vilka miljöproblem som kan uppstå vid slutligt 
omhändertagande.

Exempel: En livsmedelstillverkare kan redovisa förslag på åtgärder för att minska matsvinn genom förpackningens design, 
utformning, material, storlek m.m. Förpackningens storlek kan anpassas så att maten hinner bli uppäten innan bäst-före-dag. 
Förpackningen kan utformas så att det är enkelt att få ut allt innehåll. Förpackningen kan utformas så att källsortering av 
förpackningen underlättas. Tänk även igenom rimliga bäst-före-datum, för att minska risken att mat slängs i onödan. 

LAGRUM: MB , 2:2, 2:3, 2:4, 2:5,15:10, , 26.19 (GÄLLER ALLA VERKSAMHETER), FÖRORDNING OM VERK-
SAMHETSUTÖVARES EGENKONTROLL (1998:901) GÄLLER BARA TILLSTÅNDS- OCH  

ANMÄLNINGSPLIKTIGA VERKSAMHETER, NFS 2001:2
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KUNDPERSPEKTIVET

8     Ingår överväganden kring avfall när ni tar fram nya produkter/
    tjänster och fattar beslut om ny produktion? Beskriv hur ni 
    använder kunskapen om en produkt/varas miljöpåverkan när ni
    be slutar om produktion ska påbörjas eller inte. 
Om verksamheten omfattar utveckling och produktion av varor: Ingår överväganden kring 
avfall när ni tar fram nya produkter och fattar beslut om ny produktion? Funderar ni över avfall i 
produktionen och/eller hos konsumenten? Gör ni bedömningar utifrån avfallets mängd, skad-
lighet och hur lätt eller svårt det är att återanvända varan eller återvinna materialet? Hur stor 
roll spelar i så fall dessa frågor i era beslut kring nya produkter? 

 

Om verksamheten omfattar utförande av tjänster: Ingår överväganden kring avfall när ni tar 
fram nya tjänster och fattar beslut om att införa dessa? Funderar ni över vilket avfall som tjäns-
ten ger upphov till? Gör ni bedömningar utifrån avfallets mängd, skadlighet och hur lätt eller 
svårt det är att återanvända varan eller återvinna materialet? Hur stor roll spelar i så fall dessa 
frågor i era beslut kring nya tjänster?

Information
Med miljöpåverkan menas i detta fall avfallets mängd, skadlighet samt möjlighet att återanvändas eller återvinnas.

LAGRUM: MB, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5,15:10, 26.19 (GÄLLER ALLA VERKSAMHETER), FÖRORDNING OM VERKSAM-
HETSUTÖVARES EGENKONTROLL (1998:901) GÄLLER BARA TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
VERKSAMHETER, NFS 2001:2 
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Alla inköp av varor eller tjänster leder till någon form av avfall. Tar ni 
hänsyn till detta när ni gör inköp? Beskriv vilka bedömningar ni 

                  gör utifrån avfallets mängd, skadlighet och hur lätt eller svårt det är 
                  att återanvända varan eller återvinna materialet.

      Vet ni vilket avfall som uppstår beroende på vilken tjänst eller 
      produkt ni väljer att använda och köpa in? 

 Information
 Att arbeta avfallsförebyggande innebär att förebygga uppkomsten av avfall, det gör inköpet till en viktig del av arbetet. Avfall kan uppstå på  
 flera olika vis vid inköpet, till exempel,
 - Köp av vara som redan finns i lager
 - Köp av vara som inte behövs
 - Köp av för stor mängd.
 - Köp av vara som redan finns men behöver repareras/uppgraderas
 - Förpackningsavfall
 - Avfall hos underleverantör 
 - Avfall från inköpt varas tillverkning. Till exempel ger tillverkningen av en mobiltelefon upphov till 86 kilo avfall och vid tillverkningen 
 av en bärbardator uppstår 1200 kilo avfall. 

 LAGRUM: MB,2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 15:2,15:10, , 26.19 (GÄLLER ALLA VERKSAMHETER), FÖRORDNING OM 
 VERKSAMHETSUTÖVARES EGENKONTROLL (1998:901) GÄLLER BARA TILLSTÅNDS- OCH 
 ANMÄLNINGSPLIKTIGA VERKSAMHETER, NFS 2001:2 
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LEVERANTÖR

CIRKULÄR EKONOMI

10

11

        Vad och vem styr beslut om vilken leverantör och/
     eller underleverantör ni anlitar?

    
    Ställer ni frågor eller krav kring miljöpåverkan i era kontakter 
    med leverantörer och/eller underleverantörer? 

     Har miljöpåverkan genom avfall hos leverantör/underleverantör 
     någon betydelse för dessa beslut? 
 Ja
 Nej

Information
I arbetet bör ingå att ta reda på underleverantörernas miljöpåverkan; här bör verksamhetsutövaren ta med underleverantörer av 
råvaror, tillsatsvaror, komponenter och annat liknande som behövs för produktionen, liksom vatten, energi samt köpta tjänster; när 
detaljerad information, såsom siffror som beskriver omfattningen på miljöpåverkan, inte är tillgänglig eller möjlig att få fram bör det 
räcka med en allmän kunskap om den.

LAGRUM: MB,2:2, 2:3, 2:4, 2:5,15:10, 26.19 (GÄLLER ALLA VERKSAMHETER), FÖRORDNING OM VERKSAM-
HETSUTÖVARES EGENKONTROLL (1998:901) GÄLLER BARA TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
VERKSAMHETER, NFS 2001:2 

      Har ni möjlighet att styra/förändra er verksamhet för att 
      undvika eller minska uppkomsten av avfall?
  Ja
  Hur?
 

Information
Resurshushållning är en viktig del av det avfallsförebyggande arbetet. I miljöbalken finns hushållningsprincipen som 
innebär att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja 
möjligheterna att

1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

LAGRUM: MB 1:1, 2:2, 2:3, 2:5,15:10, 26.19 (GÄLLER ALLA VERKSAMHETER), FÖRORDNING OM VERKSAM- 
HETSUTÖVARES EGENKONTROLL (1998:901) GÄLLER BARA TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKTIGA VERK-
SAMHETER, NFS 2001:2
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CIRKULÄR EKONOMI

CIRKULÄR EKONOMI

12    Kan ni styra er produktionsprocess så att ett material som uppstår 
   blir produkt/biprodukt (och inte avfall) och kan användas som råvara 
   i tillverkning av er eller någon annan?   
 Ja
 Hur?
 

 
 Nej
 Varför inte?

       

   Hur ser prognoserna avseende era avfallsmängder ut – 
   kommer flödena att fortsätta se likadana ut? 
   Vilken kvalitet har materialet – finns certifikat?

Information
Er verksamhet bör se över möjligheterna för andra verksamheter att använda ert avfall som en råvara. Kan avfallet som uppstår i er 
verksamhet vara en biprodukt istället för ett avfall? Skulle ni kunna minska ert avfall om ni börjat från början med er affärsidé idag? 

Kännetecken för en cirkulär ekonomi
• Olika verksamheter integreras med varandra för att dra nytta av varandras restprodukter och restenergi.
• Flera produktionsprocesser kombineras i samma värdekedja, olika produktionsprocesser tar tillvara varandras restmaterial.
• Drivs av förnybar energi och bygger på cirkulära tillgångar som biobaserade, förnybara och återvinningsbara material.
• Tjänster och funktioner (leasing) istället för produkter.
• Grönare och effektivare produkter (ekodesign).
• Förlänger livscykeln genom reparation, uppgradering och återförsäljning.
• Möjliggör gemensamt brukande och ägande av produkter så att de utnyttjas i högre grad.

LAGRUM: MB  2:2, 2:3, 2:5,15:1, 15:10, 26.19 (GÄLLER ALLA VERKSAMHETER), FÖRORDNING OM VERKSAM-
HETSUTÖVARES EGENKONTROLL (1998:901) GÄLLER BARA TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
VERKSAMHETER, NFS 2001:2 
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