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1. Problembeskrivning 

För att klara klimat- och miljömål måste vi minska vårt resursutnyttjande kraftigt. Genom att 

minska förbrukning och svinn som genererar avfall minskar också behovet av att producera 

nytt. Ett minskat behov av att tillverka nytt material ger de stora miljövinsterna beträffande att 

förebygga avfall, kretsloppen blir mer resurseffektiva och farliga ämnen i omlopp kan minska. 

Avfallsförebyggande arbete bidrar särskilt till att nå miljömålen Begränsad miljöpåverkan, 

Giftfri miljö och God bebyggd miljö samt det globala målet om Hållbar konsumtion och 

produktion. I EU:s avfallsdirektiv fastslås en avfallshierarki/trappa där det översta steget i 

avfallstrappan är förebyggande insatser för att minska mängden avfall. Avfallshierarkin och 

förebyggande av avfall har 2016 tydligare implementerats i miljöbalkens hänsynsregler 2 kap 5 

§ och 15 kap om avfall. Det går alltså att ställa krav på minskade avfallsmängder med stöd av 

miljöbalken, men möjligheten används mycket lite av tillsynsmyndigheterna. 1  

 

Naturvårdsverkets nya föreskrifter2 och vägledning3 om kommunala avfallsplaner anger också 

att kommunerna ska lägga mer fokus på avfallsförebyggande åtgärder bland annat utifrån rollen 

som tillsynsmyndighet.  

 

I Länsstyrelsen Skånes regionala åtgärdsprogram Skånska åtgärder för miljömålen 2016 -2020, 

pekas förebyggande av avfall ut som ett prioriterat område att arbeta med för att öka 

förutsättningarna att nå miljömålen. En åtgärd som lyfts fram är att vid tillsyn och prövning 

ställa krav på att verksamhetsutövaren ska skaffa sig kunskap om hur avfallsmängderna kan 

minska.  

  

Enligt Naturvårdsverket kan avfallsmängden fördubblas till 2030. De krav som ställs i dag i 

tillstånd enligt miljöbalken och i tillsynen handlar o hur avfall ska hanteras när det väl har 

uppstått men inte vilka åtgärder som ska vidtas för att avfall inte ska uppstå. 

 

2. Syfte 

Syftet med projektet är öka kunskapen om förebyggande av avfall hos tillsynsmyndigheter och 

verksamhetsutövare och därmed minska avfallsmängden. Skyldigheterna och möjligheterna i 

 
1 Avfall Sverige 2015 
2 Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall NFS 
2017:2 
3 Vägledning om tillämpningen av Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande 
och hantering av avfall. Rapport 6760 april 2017 
 

http://www.lansstyrelsen.se/skane
http://www.kfsk.se/
http://www.miljosamverkanskane.se/


miljöbalken ska lyftas fram för att få genomslag i tillsyn och prövning. Även kommunens 

miljöstrateger och avfallsstrateger ska få kännedom om detta styrmedel som kommunen 

förfogar över, genom att de ska bjudas in till utbildningsdagen.   

 

Genomförande 

-Utbildning: 

Inom projektet arrangeras en utbildningsdag, främst för miljöinspektörer men även för 

avfallsstrateger och miljöstrateger. Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper om 

avfallsminimering, bland annat om vilka krav inspektörerna kan ställa med stöd av 

miljöbalken. Utbildningen ska samtidigt ge motivation och inspiration till att jobba med 

avfallsförebyggande tillsyn och integrera frågan i prövning.  

 

-Information- och tillsynsmaterial som ska tas fram inom projektet: 

I. En inbjudan till tillsynsprojektet; med information om projektet och om vad som ska 

rapporteras tillbaks till arbetsgruppen. 

II. Ett förslag på arbetsgång/instruktion för inspektörerna; som beskriver processen för hur 

man kan arbeta med avfallsförebyggande inom tillsyn och prövning. Materialet ska 

innehålla övergripande frågor och ska kunna användas inom olika branscher. Det ska 

även framgå förslag på uppföljning efter inspektion t. ex föreläggande. 

III. En checklista, inklusive följebrev som skickas till verksamhetsutövaren innan 

inspektion.  

IV. En checklista/arbetsgång, som kan användas vid samråd och yttrande vid prövning. 

V. Ett informationsmaterial som ska ge verksamhetsutövaren inspiration (det finns material 

framtaget från Göteborg som vi kan utgå ifrån). 

 

Tillsynen inom projektet ska kunna utföras i samband med ordinarie tillsyn, vilket gör det 

lättare för kommunerna att delta i projektet.  

 

Materialet som tas fram inom projektet ska kunna användas av inspektörer och handläggare 

även efter projektets slut.  

 

3. Projektmål  

  

Projektmål Beskrivning Tidpunkt 

P1 90% (24/27) av miljöförvaltningarna 

har deltagit på utbildningsdagen 

2018-10-18 

P2 80 % (21/27) av miljöförvaltningarna 

har deltagit i projektet och 

återrapporterat resultat från 

kontrollerna 

2019-10-01 

P3 Projektet ska få medelbetyg 4 på en 

skala 1–5 efter utvärdering. 

2019-11-15 

 

4. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 

  

Långsiktiga 

effekter 

Beskrivning Koppling 

till 

projektmål 

Tidpunkt 

L1 Inspektörerna använder 

miljöbalken för att vid 

tillsyn förebygga avfall 

hos 

verksamhetsutövarna 

P 1, P2 Efter projektets slut 

L2 Frågeställningen om 

avfallsförebyggande 

P 2 Efter projektets slut 



kommer in i vid samråd 

och yttrande vid 

prövning av miljöfarlig 

verksamhet 

 

 

4. Målgrupp och övriga intressenter 

Målgruppen för utbildningen är i första hand miljö-och hälsoskyddsinspektörer, men även 

miljöstrateger och avfallsstrateger.  

 

Målgruppen för informations- och tillsynsdelen är verksamhetsutövare.  

 

5. Avgränsningar 

Kommunerna ska själv bestämma inom vilken bransch de vill göra tillsynen i projektet. 

Frågorna i projektmaterialet kommer att vara generella och passa för olika branscher. 

Projektarbetsgruppen menar dock att byggbranschen är för komplex och därför inte ingå 

i projektet.  

 

6. Projektorganisation 

Helena Carnerup Helsingborg 

Sebastian Appelqvist Lund 

Thomas Ferdinandsson Malmö 

Andrea Hjärne Dalhammar Malmö 

Hanna Blomqvist Svedala  

Åsa Hagelin Avfall Sverige 

Frida Petersen  Länsstyrelsen Skåne 

Göran Jansson Miljösamverkan Skåne/Länsstyrelsen Skåne 

Elin Ulander Miljösamverkan Skåne/Kommunförbundet Skåne 

 

7. Tid- och aktivitetsplan 

19 mars Möte KFSK Lund Tankekarta för projektets 

innehåll 

 

10 april  Möte Länsstyrelsen Malmö Planera utbildningsdagen 

Planera mötesdatum inför 

hösten 

7 maj Möte KFSK Lund Planera utbildningen. 

Skicka information till 

kommunerna om det kommande 

tillsynsprojektet. 

4 juni Möte Kristallen (miljöförvaltningen) 

Lund 

Jobba med tillsynsmaterialet.  

29 augusti Möte KFSK Lund Jobba med 

informationsmaterialet mm. 

13 september Möte Länsstyrelsen Malmö  

27 september Möte Länsstyrelsen Malmö  

12 oktober Möte KFSK Lund  

18 oktober Utbildningsdag, Malmö Arena Hotel Utbildningsdag i Malmö 

26 oktober Möte KFSK Lund Utvärdering och uppföljning av 

utbildningsdagen 

oktober - 

december 

Testperiod Arbetsgruppen testar materialet 

16 november Möte Länsstyrelsen Malmö  

26 november Möte KFSK Lund  



10 december Möte KFSK Lund (Reservtid) 

31 december Materialet ska vara färdigt Skickas till kommunerna 

28 februari 

2019 

Startmöte inför tillsyn  Kickoff 

28 februari – 

30 september 

2019 

Tillsynsperiod  

1 oktober 2019 Återrapportering till arbetsgruppen Förbereda utvärdering av 

projektet 

15 november 

2019 

Rapporten färdig Skickas till styrgruppen för 

godkännande 

31 december 

2019 

Projektavslut  

  

8. Resursramar 

a. Personalresurser 

Projektarbetsgruppens deltagare bidrar med sin arbetstid, vilken beräknas vara cirka 100 

timmar per person. Arbetstiden för projektledarna specificeras inte. 

 

b. Övriga kostnader 

Eventuella kostnader för projektarbetsgruppens deltagare betalas av respektive förvaltning. 

 

c. Tidredovisning 

Projektarbetsgruppens arbetstimmar ska redovisas i projektrapporten. 

 

9. Samordning 

Eftersom Åsa Hagelin, Avfall Sverige, ingår i projektarbetsgruppen kan gruppen få 

kontinuerlig information om pågående aktiviteter inom området. Det finns ingen specifik 

aktivitet som vi nu vid projektets start vet att vi ska bevaka.    

 

10. Kommunikation  

a. Intern kommunikation  

Arbetet sker vid arbetsmöten, övrig kommunikation inom projektgruppen sker via e-post.  

 

Projektplanen ska granskas av Miljösamverkan Skånes beredningsgrupp och godkännas av 

styrgruppen. Slutrapporten ska godkännas av styrgruppen. 

 

b. Extern kommunikation  

Projektmaterialet skickas via e-post till miljöförvaltningarna samt läggs ut på 

Miljösamverkan Skånes hemsida.  

 

11. Plan för utvärdering 

Utvärdering av utbildningsdagen sker genom utskick av en enkät till samtliga deltagare. 

Utvärdering av projektet sker genom utskick av enkäter till samtliga deltagande inspektörer. 

Om en kommuns enkätsvar utmärker sig från övriga svar kommer eventuellt en telefonintervju 

att genomföras.  

 

Ingen utvärdering av de långsiktiga effekterna kommer att genomföras. 

 

12. Överlämnande och avslut  

Projektrapporten ska redovisas för Miljösamverkan Skånes styrgrupp senast den 1 december 

2019. 


