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1. Bakgrund  

  
 Formulering i enkätfrågan 

  
 Miljökvalitetsmål 14: God bebyggd miljö  
 Delmål 5: Avfall 

 
Delprojektförslag 2: Avfall  
Brännbart avfall skall sorteras ut från annat avfall samt transporteras separat. Alla 
avfallsproducenter skall ha kunskap om och under vissa förutsättningar laktesta avfall som 
skall deponeras. Målsättningen med projektet är att öka kompetensen samt underlätta 
tillsynsarbetet (t.ex. genom checklistor) hos tillsynsmyndigheterna samt ett genomförande 
av en gemensam tillsynskampanj. 

  
 Styrgruppens beslut 
 

Den 10 januari 2007 tog styrgruppen för Miljösamverkan Skåne beslut att 
delprojektetförslag 2, Avfall. Brännbart avfall skall sorteras ut från annat avfall samt 
transporteras separat. Alla avfallsproducenter skall ha kunskap om och under vissa 
förutsättningar laktesta avfall som skall deponeras. Målsättningen med projektet är att öka 
kompetensen samt underlätta tillsynsarbetet (t.ex. genom checklistor) hos 
tillsynsmyndigheterna samt ett genomförande av en gemensam tillsynskampanj skall ingå i 
verksamhetsplanen för 2008 – 2009. 
Projektledningsgruppen gavs i uppdrag att utarbeta utförliga projektbeställningar för 
delprojekten. 

 
Den 27 mars 2007 gicks de förslag på projektbeställningar för de åtta delprojekt som 
behandlades förra styrgruppsmötet igenom. Styrgruppen beslutade att godkänna projekten 
att ingå i verksamhetsplanen med vissa kompletteringar eller modifieringar.  
Projektledningen går vidare för att bemanna projekten, brett engagemang från många 
kommuner ska eftersträvas.  

 
  
 



 
2.  Problembeskrivning, syfte och effekt  

 
Vilken är problembilden 
 
Det finns det 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. 
 
Inriktning 
Åtgärder inom avfallsområdet kan påverka möjligheterna att nå miljömålen (särskilt 
miljömålen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet samt god 
bebyggd miljö). För att förbättra skyddet för människors hälsa och miljön har under senare 
år lagstiftningen inom avfallsområdet blivit allt mer omfattande. 

 
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. 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. 

 
Problemet är att kunskapen hos framför allt avfallsproducenterna är liten, vilket medför att 
kraven i lagstiftningen inte efterlevs och att möjligheten att nå miljömålen påverkas negativt. 

  
 Vad är syftet med projektet 

 
Syftet med projektet är att: 

• Öka kompetensen hos tillsynsmyndigheterna 
• Ta fram gemensamma checklistor 
• Undersöka möjligheten att genomföra en gemensam tillsynskampanj med 

andra regionala samverkansgrupper i landet avseende producentansvar 
• Alternativt genomföra en gemensam tillsynskampanj i Skåne gällande: 

 krav på sortering vid källan och separat transport av brännbart avfall 
 separat hantering av farligt avfall 
 krav på kunskap om det avfall som skall deponeras 

• Kartlägga kunskapsnivån hos avfallsproducenterna och deponiägarna 
  
 Vilken effekt önskas uppnås för målgrupper och intressenter 
  

Förväntade effekter är att: 
• Tillsynsarbetet underlättas och blir såväl effektivare som likartat 
• Kunskapsnivån hos avfallsproducenterna och deponiägarna ökar 



• Lagefterlevnaden ökar 
• Möjligheterna att nå miljömålen påverkas positivt  

 
 
3. Möjliga uppföljningsprojekt 
 
 Inget angivet. 
  
4. Tidplan 
  

Projektet bör vara avslutat under våren 2009. 
 


