
Förebyggande av avfall 
- resultat vid tillsyn
För att klara klimat- och miljömål och följa miljöbalkens syfte måste vårt resursutnyttjande ef-
fektiviseras. Genom att minska användningen av jungfruliga resurser, förbrukning och svinn som 
genererar avfall bidrar vi till miljövinster och många gånger samtidigt ekonomiska besparingar för 
företagen.

Miljösamverkan Skåne drev 2019 ett tillsynsprojekt med syfte att öka kunskapen om 
förebyggande av avfall hos företagare och på miljöförvaltningarna. Både skyldigheter 
och möjligheteter framhävdes. Projektet låg i linje med FN:s globala mål om hållbar 
utveckling nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion. 

Den här sammanfattningen vänder sig främst till er som vi besökte i projektet.

Fokus i projektet var att tillsammans med företagare prata om arbetet med att förebygga att avfall 
uppkommer. Många visade stort intresse för frågan och i den här sammanfattningen berättar vi 
vilka svar vi har fått och hur diskussionerna har gått. Ofta halkade samtalen in på framför allt två 
sidospår, dels hantering av det avfall som finns, och dels miljö- och klimatfrågor i stort. Frågorna 
går in i varandra och det går inte alltid att dra tydliga gränser mellan områdena. Ett femtiotal fö-
retag inom olika branscher runtom i Skåne har fått tillsynsbesök.

Att förebygga avfall
Att förebygga avfall innebär att minska mäng-
den avfall och avfallets farlighet. Det är något 
du gör innan en produkt blir avfall. Avfallshie-
rarkin, eller avfallstrappan, beskriver hur avfall 
ska hanteras. Högst prioritet har åtgärder för 
att förebygga att vi ens får något avfall, efter-
som materialåtervinning bara kompenserar för 

en liten del av den resursförbrukning och mil-
jöpåverkan som uppkommer vid tillverkning 
av nya produkter. Med materialåtervinning 
menas att materialet behålls i kretsloppet. När 
material skickas till förbränning eller depone-
ras tas det ut ur kretsloppet.  
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Inspiration hittar ni i det material som 
delades ut i samband med tillsynen. 

Materialet finns här:
www.miljosamverkanskane.se

För att förebygga att avfall uppkommer är det 
viktigt att ha kontroll på resursflöden – vilka 
varor och produkter kommer in till företaget, 
hur används de och vad händer med dem se-
dan? Hela livscykeln är viktig; för råvaror, 
produkter, förbrukningsmaterial och förpack-
ningsmaterial. Vilket avfall uppkommer vid 
råvaruproduktion, hos leverantörer, i den egna 
verksamheten och hos era kunder?

En del av er som vi har mött har hänvisat till 
att det är svårt att påverka avfallsmängderna på 
grund av centrala bestämmelser och avtal eller 
externa regelverk. Men alla kan göra något. 
Många gånger går avfallsförebyggandet dessut-
om hand i hand med ekonomiska besparingar.

Resurskartläggning – vad och varför? 
Vi frågade om ni gjort en resurskartläggning 
och en resursplan. Frågan ledde vidare till dis-
kussioner kring råvarors ursprung, till exempel 
varför vissa råvaror är dyrare än andra. För att 
arbeta aktivt med avfallsförebyggande behöver 
ni utföra en resurskartläggning och ta fram en 
resursplan inklusive tidplan för att vidta åtgär-
der (jämför med energikartläggning och ener-
giplan). En stor majoritet av er som besöktes 
berättade att ni arbetar aktivt med att förebyg-
ga avfall, men det var endast en tredjedel som 
tagit fram uppgifter genom resurskartläggning 
och även hade en resursplan. Skillnaden mellan 
svaren på frågorna kan bero på en begreppsför-
virring. Kanske är det så att en del av er som 
uppgett att ni arbetar med att förebygga avfall 
egentligen mest arbetar mer med hantering och 
sortering av avfall, men inte så mycket med att 
förebygga att det uppkommer.

Bild: Avfallstrappan, Avfall Sverige

Resurskartläggning
En systematisk kartläggning av hur avfall 
uppkommer i verksamheten är viktig för att 
få större kunskap om förbättringsmöjligheter 
samt hur avfallsförebyggande arbete kan ge-
nomföras. Att även uppskatta mängd och typ 
av indirekt avfall ökar medvetenheten av mil-
jökonsekvenser från inköp. 

Resursplan
En resursplan är en handlingsplan för vilka 
åtgärder verksamheten planerar att genomföra 
inom två år. 

Tillsynsmyndigheterna behöver vara tydliga 
med vad vi menar med att förebygga avfall - 
avfallsförebyggande arbete är inte samma 
sak som att sortera avfall.
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Påverkar avfallet beslut om nya 
produkter?

Livscykelanalys
Metod för att åstadkomma en helhetsbild av 
hur stor den totala miljöpåverkan är under en 
produkts livscykel, från råvaruutvinning, via 
tillverkningsprocesser och användning till av-
fallshanteringen, inklusive alla transporter och 
all energiåtgång i mellanleden.

Källa: Wikipedia

Hälften av verksamheterna som besöktes 
angav att kunskapen om avfallets miljöpåver-
kan har stor eller viss betydelse vid beslut om 
produktion av en produkt ska påbörjas eller 
inte. En tredjedel hänvisade till att det är be-
ställaren, eller den centrala ledningen som styr 
vilka produkter som ska tillverkas. Detta 
noterades till exempel hos franchiseföretag 
eller vid legotillverkning. Många av er uppgav 
att ni gärna vill jobba mer med detta, men det 
verkar samtidigt som att kunskapen och 
verktygen inte finns fullt ut. Genom att göra 
en livscykelanalys kan ni få mer kunskap om er 
verksamhets miljöpåverkan. 

Miljöförvaltningarna kan i sin tillsyn (med 
stöd av miljöbalken) ställa samma typ av krav 
som vid anmälan och ansökan om miljöfarlig 
verksamhet. Detta innebär till exempel krav på 
resurskartläggning, resursplan och handlings-
plan för när åtgärder ska vidtas.

Påverkar avfallet beslut om inköp?
Drygt var tionde av er svarade att avfallets mil-
jöpåverkan spelar stor roll vid inköp, några an-
gav att den spelar viss roll. En fjärdedel angav 
att miljöpåverkan inte har någon eller endast 
liten betydelse. Några av er svarade att ni inte 
själva kan styra inköpen, på grund av regelverk 
eller central styrning. Slutsatsen är att avfallets 

miljöpåverkan i verkligheten har ganska liten 
betydelse vid inköp av råvara eller tjänst. 

Miljöpåverkan hos era leverantörer och 
underleverantörer
Frågorna vi ställde avsåg både leverantörer och 
underleverantörer, vilket inte framgick tydligt, 
svaren kan därför ha påverkats av en otydlig 
terminologi. 

Cirka hälften av er svarade att ni har kunskap 
om era leverantörers miljöpåverkan så som av-
fallets mängd, farlighet eller möjlighet att åter-
användas. Vi frågade även om ni vet vilket av-
fall er verksamhet orsakar hos era leverantörer, 
inte lika många svarade ja på den frågan 

De flesta av er svarade att valet av leverantörer 
styrs centralt. Andra svar var att det är kvalitet, 
pris, beställaren eller annat som avgör beslutet. 
Även när vi frågade vilken betydelse leverantö-
rers miljöpåverkan i form av avfall har för val 
av leverantör blev oftast svaret att inköp styrs 
centralt. Alltså, även om kunskapen finns lo-
kalt så kan man inte påverka inköpen. Några 
svarade att miljöpåverkan från leverantörens 
avfall har stor eller viss betydelse, men det är 
svårt att dra en slutsats av de svaren, då svaret 
på den tidigare frågan varit att miljöpåverkan 
hos leverantören inte undersökts. Hälften an-
gav att miljöpåverkan från leverantörens avfall 
inte har någon betydelse.

De flesta av er som har uppgett att ni under-
söker leverantörernas miljöpåverkan har även 
svarat att detta endast har viss betydelse vid val 
av leverantör. Vi tolkar resultatet som att även 
om kunskapen finns, så är miljöpåverkan från 
det avfall som uppkommer på grund av val av 
leverantör inte en prioriterad fråga. Det är en 
utmaning är att göra det till en prioriterad 
fråga! 
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Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för 
ekonomiska modeller för affärsmöjligheter 
där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle 
eller en organisation används snarare än linjära 
processer som hittills har varit dominerande.

Källa: Wikipedia

Svaren på frågorna gällande cirkulär ekonomi 
pekar på att det finns en möjlighet att minska 
avfall genom att tänka mer cirkulärt och det 
finns även en insikt om denna möjlighet. Näs-
tan alla av er svarade att det finns möjlighet att 
styra verksamheten för att undvika eller mins-
ka avfallet. Inte lika många, men fortfarande 
en stor andel, svarade att verksamhetens avfall 
borde kunna bli en produkt eller biprodukt. En 
av anledningarna till den stora andelen positiva 
svar kan vara att det rent ekonomiskt är lätt för 
verksamheterna att se en vinst i dessa frågor. 
Det hade varit intressant att även få reda på 
hur många av er som vi besökte som faktiskt 
jobbar cirkulärt, med andra verksamheter eller 
inom sin egen produktion. 

Lärande exempel 
På webben finns Sveriges Miljömål, som bland 
annat har en sida med exempel på vad företag 
och kommuner gjort i sitt miljöarbete för att 
nå miljömålen. Ni kan också lägga in egna bra 
exempel. Det skulle vara jättekul om någon fö-
retagare från Skåne lägger in bra exempel på 
avfallsförebyggande arbete som kan inspirera 
andra.

Läs mer
Det finns mycket information och inspiration 
att hitta på nätet, nedan listas ett axplock: 

www.naturvardsverket.se 
Naturvårdsverket har information om både 
cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande 

www.resource-sip.se 
RE:Source är en mötesplats för aktörer inom 
svensk industri, avfalls¬hantering och forsk-
ning 

https://www.cradlenet.se 
Cradlenet är en plattform för kunskap och 
nätverkande kring cirkulär ekonomi 

www.avfallsverige.se 
Avfall Sverige är kommunernas branschorga-
nisation inom avfallshantering 

www.goteborg.se 
Sök på ”Förebygg avfall i Göteborgs stad” – 
här finns vägledningar, checklistor och e-ut-
bildningar

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet 
Skåne, Skånes kommuner och Arbets- och miljömedicin Syd. En huvuduppgift är att 
effektivisera och utveckla tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt kontrollen inom 
livsmedelsområdet.

miljosamverkanskane.se
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