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1. Problembeskrivning 

Det finns idag många olika bestämmelser om avfallshantering som tillverkare av varor 
(producenter), nyttjare (konsumenter/avfallsproducenter) samt avfallshanterare måste känna 
till. För att uppkommet avfall ska få bästa omhändertagande och därmed ge upphov till 
minsta möjliga miljöpåverkan behöver både avfallsproducentens och avfallshanterarens 
skyldigheter uppmärksammas. Härigenom kan den resurs som avfallet representerar på bästa 
sätt komma samhället till nytta och bidra till en hållbar utveckling. 

 
Krav ställs genom: 

• Avfallsförordningen (2001:1063) 
• Förordningen (2001:512) om deponering av avfall 
• Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av 

brännbart och organiskt avfall (NFS 2004:4) 
• Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfarande 

för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 
2004:10). 

 
Bl.a. ställs krav på sortering vid källan och separat transport av brännbart avfall samt 
separat hantering av farligt avfall. Trots detta är borttransport av blandat avfall ofta en tjänst 
som tillhandahålls av avfallsbolag. Vidare är det förbjudet att deponera brännbart avfall och 
organiskt avfall. Stora krav ställs också på kunskap om det avfall som skall deponeras. 
Kunskapskravet är riktad både mot den som ger upphov till avfallet (avfallsproducenten) 
samt den som tar emot avfallet för deponering. 

 
Lagstiftningen inom avfallsområdet har genomgått stora förändringar på bara några få år.  
Kunskapen om alla nya regler saknas därför hos många avfallsproducenter. Även för till-
synsmyndigheterna (länsstyrelser och kommuner) kan det finnas svårigheter att greppa över 
hela avfallsområdet då det mycket omfattande och komplicerat. Detta medför att kraven i 
lagstiftningen inte alltid efterlevs och att möjligheten att nå miljömålen (särskilt miljömålen 
begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet samt god bebyggd 
miljö) påverkas negativt. I praktiken är det så att allt brännbart avfall inte sorteras ut från 
icke brännbart och att den omfattande kunskap som krävs om det avfall som skall deponeras 
ofta saknas. Detta innebär att återvinningen försvåras och att en kontrollerad och säker 
deponering inte alltid genomförs. 

  
 



2. Projektmål 
Projektets mål är att sammanställa gemensamt tillsynsmaterial i form av lathundar och 
checklistor till tillsynsmyndigheterna, sammanställa informationsmaterial (om skyldig-
heterna att skilja på brännbart och icke brännbart avfall och kravet på kunskap om avfall 
som ska deponeras) och blanketter till verksamhetsutövare/avfallsproducenter. Inom 
projektet kommer också ett tillsynsseminarium att arrangeras samt en tillsynskampanj 
genomföras.  

 
3. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 

Positiva effekter av ett projekt uppnås först en tid efter att projektet är avslutat och 
överlämnat till målgrupper och intressenter. Projektet genomförs dels för att öka kunskapen 
hos tillsynsmyndigheterna och ge dem redskap för att långsiktigt bedriva en effektiv och 
likartad tillsyn, dels för att underlätta kunskapsuppbyggnad hos avfallsproducenterna om 
deras skyldigheter samt förhoppningsvis därigenom successivt öka lagefterlevnaden 
framöver. Möjligheterna att nå miljömålen påverkas förhoppningsvis positivt. 

 
Projektmål Beskrivning Tidpunkt 
P1 Blankett till avfallsproducenter för 

grundläggande karakterisering på 
hemsidan (lst/miljösamv) 

2008-04-21 

P2 Informationsblad till 
avfallsproducenter, ett avseende 
skyldigheten att sortera ut brännbart 
avfall, dels ett om kraven i 
mottagningskriterierna (max 1 sida för 
varje gärna någon inspirerande 
bild….) 

2008-04-21 

P3 Eventuellt fylligare 
informationsmaterial till 
avfallsproducenter på våra hemsidor 
(3-4 sidor) 

2008-04-21 

P4 Kortfattad och lättbegriplig 
sammanfattning till TM om vad som 
gäller för provtagning och kravet på 
provtagningsplan  

2008-04-21 

P5 Utvärderingsfrågor till TM ( se kap 
11) 

2008-04-21 

P6 Utvärderingsfrågor till avfallsbolagen 
(se kap 11) 

2008-04-21 

P7 Välja ut avfallsbolag samt ge förslag 
på hur förfrågan ska gå ut 

2008-04-21 

P8 Genomföra en första 
”utvärderingsrunda” hos 
avfallsbolagen 

2008-06-12 

P9 
 

Utarbeta gemensamma 
checklistor/frågeformulär, förslag på 
föreläggande och 
handläggningsrutiner för TM  

2008-06-12 

P10 Inbjudan/gå ut med information till 
TM om det kommande seminariet 
samt den planerade tillsynskampanjen 

2008-06-12 

P11 Arrangera seminarium för TM inför 
tillsynskampanj 

2008-09-18 

P12 Tillsynskampanj mot 
avfallsproducenterna (enligt 

2008-10-01 – 2009-03-31 



frågeformulär se P9) 
P13 Sammanställning av vad som 

framkommit vid tillsynskampanjen (se 
frågeformulär enligt P9) 

2009-05-07 

P14 Sammanfattande projektresultat 
(”projektrapport”) 

2009-05-28 

  
 

Långsiktiga 
effekter 

Beskrivning Koppling 
till 
projektmål 

Tidpunkt 

L1 Effektiv och likartad 
tillsyn  

P4, P9 2009-09-01 

L2 Öka lagefterlevnaden 
hos avfallsproducenten 

P1, P2, P3, 
P12 

2009-09-01 

 
4. Målgrupp och övriga intressenter 

Projektet genomförs i första hand för att öka kunskapen och underlätta tillsynsarbetet hos 
tillsynsmyndigheterna (målgruppen) och ge dem redskap för att bedriva en effektiv och 
likartad tillsyn. 
 
Projektet kommer också i stor omfattning att beröra VU, dvs avfallsproducenterna 
(målgrupp) och innebära en möjlighet till kunskapsuppbyggnad och som ett resultat av detta 
en förändrad avfallshantering. 
 
Avfallsbolagen (intressenter) kommer också i viss utsträckning att påverkas av projektet. 
Vissa avfallsbolag kommer, för att möjliggöra uppföljningen av långsiktiga effekter, att 
kontaktas och få ett förfrågningsunderlag både i början av projektet samt efter det att 
projektet avslutats. Avfallsbolagens verksamhet kommer också att påverkas när 
avfallsproducenterna förändrar sin avfallshantering. 

 
5. Avgränsningar 

Avfallsbolagen (bl.a. sorteringsverksamheter och deponianläggningar) kommer inte att vara 
föremål för tillsynskampanjen inom projektet.  
 

6. Projektorganisation 
 Charlotta Barthelson, Landskrona 
 Anna Grönlund, Bromölla 
 Birgitta J-Sternerup, Klippan 
 Andreas Karlsson, Länsstyrelsen 
 Jenny Kristensson, Hörby 
 Elisabeth Kron, Kävlinge 
 Charlotte Leander, Länsstyrelsen (ordförande/projektledare) 
 Anders Lindén, Sjöbo 
 Magnus Lund, Malmö 
 Göran Jansson, Länsstyrelsen/Miljösamverkan Skåne projektledning 
 
7. Tidplan  
 Avfallsprojektet kommer att pågå fr.o.m. den 6 mars 2008 t.o.m. den 26 februari 2009. 
 
 Preliminära mötesdagar 
 
 6 mars Uppstart och planering (Länsstyrelsen i Malmö) 
 



 21 april Kunskapsuppbyggnad, ta fram blanketter, 
informationsmaterial och tillsynsmaterial samt även 
uppföljningsfrågor till TM och avfallsbolag. (Klippan) 

 
 12 juni Informera om den planerade tillsynskampanjen (Kävlinge) 
 
 28 augusti  Planering av tillsynsseminarium (Sjöbo)  
 
 18 september   Tillsynsseminarium (N. Station i Hässleholm) 
 
 1 oktober 2008– 31 mars 2009 Tillsynskampanj 
 
 2 april 2009 Utvärdering av erfarenheter och sammanställning av 

frågeformulär (checklista) påbörjas. (Hörby) 
 
 7 maj Sammanställning av ”projektrapport” påbörjas. 

(Landskrona) 
 
 28 maj  Projektet avslutas och överlämnas till Miljösamverkan 

Skånes styrgrupp. (Malmö) 
 

8. Resursramar 
a. Personalresurser 

Tidsåtgången för medverkan i arbetsgruppen bedöms innebära sammanlagt 2-3 veckors 
arbetsinsats i form av arbetsgruppsmöten och annat arbete. Deltagande i arbetsgruppen 
sker inom ramen för ordinarie anställning. Även kostnader för resor till 
arbetsgruppsmöten och andra aktiviteter regleras som kostnader i tjänsten. 

b. Övriga kostnader 
Vid seminarier som arrangeras inom ramen för Miljösamverkan Skåne utgår en 
deltagaravgift som normalt inte överstiger 800 kr för heldag. Vid medverkan i 
aktiviteten utgår ingen deltagaravgift. Vid deltagande utan aktiv medverkan reduceras 
avgiften  med 30 % inom det delprojekt som man själv medverkar i. 
Inom Miljösamverkan Skåne finns ingen särskild projektbudget. Eventuella kostnader 
som kan uppstå inom respektive delprojekt ska i förväg godkännas av projektledningen. 
Informationsblad som skickas ut till VU (avfallspoducenterna) bekostas av den enskilda 
tillsynsmyndigheten. 

c. Tidredovisning 
Arbetsgruppsdeltagarna noterar själv den egna tiden som avsätts för arbetsgruppsmöten 
och annat projektarbete. Tidredovisningen lämnas vid slutrapportering till 
projektledningen. Om den bedömda tidsåtgången markant förväntas överskridas bör 
projektledningen snarast informeras om detta. 
 

9. Samordning 
Viss samordning kommer att ske med ett avfallsprojekt (mottagningskriterierna) inom 
Miljösamverkan Sverige.  

 
10. Kommunikation 

 Intern kommunikation  
Rapporter eller skrivelser som innehåller bedömningar och ställningstaganden med 
riktlinjer eller rekommendationer skall underställas projektledningsgrupp och 
styrgrupp för granskning och godkännande innan publicering får ske. Remissförslag 
ska tydligt framgå, dels i missiv till remissen, dels i själva rapporten t.ex. genom att 
text ”remiss” eller ”arbetsmaterial” finns tryckt över rapportens sidor 
(vattenstämpel). Sådant remissförslag behöver dock inte underställas ovan nämnda 
granskning och godkännande. Projektledningens representanter i arbetsgruppen 



svarar för den löpande interna kommunikationen med projektledningsgrupp och 
styrgrupp. Delrapporter och slutrapport inom projektet ska lämnas till 
projektledningsgruppen och styrgruppen enligt tidplan ovan. Sådant material ska före 
publicering underställas projektledningsgrupp och styrgrupp för granskning och 
godkännande i de fall det innehåller bedömningar och ställningstaganden med 
riktlinjer eller rekommendationer. 

 Extern kommunikation  
Kommunikation med projektets intressenter kommer att bli kontaktade i samband 
med att uppföljningsfrågor ställs 

 
11. Plan för utvärdering av effektmål 

Utvärdering av de långsiktiga effekterna av projektet sker lämpligen ett halvår efter 
projektets avslutande genom en förfrågan till kommunerna (om hur de upplevt nyttan med 
projektet och om detta har påverkat deras tillsynsarbete jämfört med tidigare). När projektet 
är genomfört och avslutat kommer redskap för att bedriva en effektiv och likartad tillsyn i 
form av lathundar och checklister att vara framtagna. Det är då upp till varje tillsynsmyndig-
het att utnyttja dessa i samband med tillsyn. 
 
För att få någon uppfattning i vilken omfattning projektet påverkat avfallsproducenterna bör 
en förfrågan gå ut till några avfallsbolag om vilken erfarenhet de har av sorteringsgraden på 
brännbart respektive icke brännbart avfall och hur de bedömer att avfallsproducenten fullgör 
sina skyldigheter avseende avfall som ska deponeras. Förfrågan bör i en första omgång 
genomföras innan någon information från projektet går ut till avfallsproducenterna för att 
därefter följas upp ett ca år efteråt, d.v.s. efter projektet avslutande. 
 
Uppföljningsfrågorna till TM och till avfallsbolagen när projektet är avslutat kommer att 
administreras genom Miljösamverkan Skånes projektledning. Uppföljningen kommer att 
vara genomförd senast sommaren 2009. 

 
12. Överlämnande och avslut  
 Projektet överlämnas till styrgruppen för Miljösamverkan Skåne. 


