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Sammanfattning 

 
Syftet med samverkansprojektet inom avfallsområdet var att öka kunskapen hos tillsynsmyn-
digheter om hantering av brännbart avfall och avfall som ska deponeras samt ge redskap för 
att bedriva en effektiv och likartad tillsyn. Syftet var även att underlätta kunskapsuppbygg-
naden hos avfallsproducenter om deras skyldigheter. Projektet har sammanställt tillsyns-
material i form av checklistor och lathundar till tillsynsmyndigheterna samt informations-
material och blanketter till verksamhetsutövare/avfallsproducenter. För att få fart på tillsynen 
genomfördes ett seminarium riktat till tillsynsmyndigheter och en tillsynskampanj. 

 
Av totalt 34 tillsynsmyndigheter (33 kommuner + länsstyrelse) har tio deltagit i tillsyns-
kampanjen därutöver har åtta tillsynsmyndigheter troligtvis för avsikt att använda sig av 
materialet framöver. Trots det begränsade deltagandet i tillsynskampanjen har vissa erfaren-
heter vunnits. 

 
Brännbart avfall sorteras inte ut utan skickas ofta iväg blandat. Här behöver vi som till-
synsmyndigheter bli kunnigare på vad som gäller och bättre på att informera avfallspro-
ducenterna om sitt ansvar. 
 
Det finns dålig kunskap om deponeringsbegreppet. Man vet inte vad som händer med avfallet 
efter det att det har lämnat bolagets verksamhet. För att få en bra och givande dialog mellan 
tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren kan det vara lämpligt att i förväg informera om 
vad det är för frågor som kommer att diskuteras på tillsynsbesöket. Då har verksamhetsutöv-
aren möjlighet att ”läsa på” och ta reda på vart avfallet transporteras och vad som händer sen 
med det. 
 
Tillsynen över avfallsflödena försvåras när tillsynen är fördelad på flera myndigheter. Det 
behövs samarbete mellan tillsynsmyndigheter så att hela hanteringskedjan kan överblickas 
och inte missförhållanden ”hamnar mellan stolarna”. 

 
Projektet genomfördes med målsättningen att bidra till (1) effektiv och likartad tillsyn samt 
(2) ökad lagefterlevnad hos avfallsproducenter. Det långsiktiga resultatet kommer att påverkas 
av i vilken omfattning materialet används och tillsyn bedrivs framöver. 
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Inledning 
 
Det finns idag många olika bestämmelser om avfallshantering som den som ger upphov till 
eller hanterar avfall måste känna till. Lagstiftningen inom avfallsområdet har genomgått stora 
förändringar på bara några få år.  Kunskapen om alla nya regler saknas därför hos många av-
fallsproducenter. Även för tillsynsmyndigheterna (länsstyrelser och kommuner) kan det finnas 
svårigheter att greppa över hela avfallsområdet då det är mycket omfattande och komplicerat. 
 
Syftet med samverkansprojektet inom avfallsområdet var att öka kunskapen hos tillsynsmyn-
digheter om hantering av brännbart avfall och avfall som ska deponeras samt ge redskap för 
att bedriva en effektiv och likartad tillsyn. Syftet var även att underlätta kunskapsuppbygg-
naden hos avfallsproducenter om deras skyldigheter. Projektet har sammanställt tillsyns-
material i form av checklistor och lathundar till tillsynsmyndigheterna samt informations-
material och blanketter till verksamhetsutövare/avfallsproducenter. För att få fart på tillsynen 
genomfördes ett seminarium riktat till tillsynsmyndigheter och en tillsynskampanj. 
 

Arbetets genomförande 

Internt arbete 
 
Projektgruppen har bestått av ordförande Charlotte Leander, Länsstyrelsen i Skåne län, Bir-
gitta Johansson-Sternerup, Klippans kommun; Jenny Eriksson, Hörby kommun; Elisabeth 
Kron, Kävlinge kommun och Anders Lindén, Sjöbo kommun; Göran Jansson, Länsstyrelsen i 
Skåne län/Miljösamverkan Skåne; Andreas Karlsson, Länsstyrelsen i Skåne län (delar av 
projektet).  
 
Arbetsgruppen har haft sex arbetsmöten under projekttiden 6 mars 2008 t.o.m. 28 maj 2009 
och mötesplatserna har varierat från respektive deltagares kommun till Länsstyrelsen i Skåne 
län. Vid arbetsgruppsmötena har projektupplägg, syfte och mål diskuterats fram och arbets-
uppgifter inför de olika projektmålen fördelats. Arbetsuppgifterna har bl.a. varit att ta fram 
vägledningsmaterial, enkät samt att ordna ett seminarium för tillsynsmyndigheterna, ta fram 
informationsmaterial till avfallsproducenterna och enkät till avfallsbolagen. Tiden mellan 
arbetsgruppsmötena har sedan varje deltagare, ibland tillsammans med någon, arbetat fram 
respektive uppgift/projektmål, mailat runt den i gruppen för kommentarer/input för att vid 
nästa möte redovisa resultatet. Efter att eventuella justeringar/kompletteringar gjorts har de 
färdiga dokumenten samt anteckningar från mötet sedan lagts upp på Länsstyrelsen i Skåne 
län/Miljösamverkan Skånes hemsida.  

Projektmål 
 
I projektbeskrivningen angavs 14 mål för projektet (P1 – P14). Dessa skulle uppnås inom 
projektperioden 21 april 2008 till den 28 maj 2009. Projektmålen avsåg i huvudsak att ta fram 
olika slag av vägledningsmaterial till tillsynsmyndigheter och informationsmaterial till av-
fallsproducenter, presentation av projektmaterialet vid ett seminarie, genomförande av en 
tillsynskampanj samt enkäter till tillsynsmyndigheter, avfallsbolag och transportörer av avfall. 
Samtliga projektmål har uppnåtts. Nedan följer en närmare genomgång av innehållet för vissa 
av projektmålen samt resultaten från enkäterna.   
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Vägledningsmaterial till tillsynsmyndigheter 
Materialet består av en handledning på fyra sidor med tre bilagor och omfattar bestämmelser-
na om karakterisering av avfall till deponi samt kraven på sortering av brännbart avfall från 
icke brännbart avfall. Handledningen som har tagits fram för att underlätta för handläggare i 
kommuner och på länsstyrelsen vid tillsyn av avfallsproducenter innehåller bl.a. information 
om lagstiftning, krav och ansvar på avfallsproducenten, tillsynsmyndighetens roll samt infor-
mation om straff och påföljder. Bilagor till handledningen utgörs av kortfattad sammanfatt-
ning, ett PM angående provtagning och provtagningsplan, en checklista för tillsynsbesök med 
viktiga kontrollpunkter hos avfallsproducenter samt ett exempel på hur ett föreläggande 
gällande karakterisering kan formuleras.  
 
Informationsmaterial till avfallsproducenterna  
Informationsmaterialet kan användas av tillsynsmyndigheterna vid tillsynsbesök eller skickas 
ut. För att tillgodose avfallsproducenternas olika behov av information samt göra materialet 
mer lättförståligt och göra det lättare att nå ut författades en kortare (ensidig) och en längre 
version inom områdena hantering av brännbart avfall och avfall till deponi.  
 
Brännbart avfall ska hanteras skilt från annat avfall 
Information om hantering av brännbart avfall till avfallsproducenter innehåller bl.a. informa-
tion om avfallsproducentens ansvar och regler kring förvaring, hantering, transport och mot-
tagare av brännbart avfall samt var ytterligare information hittas. I den längre versionen (två 
sidor) informeras även kort om olika avfallsdefinitioner, producentansvar, brännbart hushålls-
avfall, lagstiftning samt kontaktinformation. 
 
Krav på kunskap om avfall som deponeras 
Informationsblad till verksamhetsutövare – kraven i mottagningskriterierna innehåller kort 
information om verksamhetsutövarnas (avfallsproducenternas) och deponiägarnas ansvar, 
undersökning om deponering är det enda alternativet, om att karakterisering av avfall som ska 
deponeras krävs samt var ytterligare information hittas. Den längre versionen utgörs av ett 
PM Karakterisering av avfall till deponi (åtta sidor). Detta PM med två bilagor kan verksam-
hetsutövaren använda som en vägledning för att skaffa sig grundläggande kunskaper om det 
avfall som uppkommer inom verksamheten. PM:et innehåller bl.a. information om vad som 
inte får deponeras, hur avfall klassificeras och karakteriseras, vilka uppgifter en grundlägg-
ande karakterisering ska innehålla, information om provtagning och provtagningsplan, infor-
mation om olika avfall och deponier, information om blanketter och tillsynsmyndighet, hän-
visning till lagstiftning och rapporter samt kontaktinformation. Bilagor till PM:et utgörs av ett 
exempel på klassificering av avfall samt en förteckning över de analyser av avfall som kan 
vara aktuella där laktester krävs. För de avfallsbolag som inte tillhandahåller egna blanketter 
togs en blankett för grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras fram.  
 
Enkät till avfallsbolag och transportörer 
I inledningen av projektet skickades en enkät ut till avfallsbolag och transportörer av avfall, 
om hur de upplever kunskaperna om avfall hos avfallsproducenter, bilaga 1. 
 
Resultat 
Svaren från enkäten tyder på att det finns brister i kunskapen hos avfallsproducenterna, bilaga 
2. I frågorna om tjänster för transport av blandat avfall och sortering på annan plats, ser det ut 
som att många avfallsbolag erbjuder en sådan tjänst. I kommentarerna svarar dock många att 
det inte är en tjänst man erbjuder utan en sortering som måste göras eftersom avfallsproducen-
terna inte sorterar själva, trots information och styrda avgifter. Här behövs insatser i tillsynen 
för att sprida kunskapen om att avfallsproducenterna själva ska sortera ut brännbart avfall från 
icke brännbart.  
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När det gäller karakterisering och provtagning av avfall, var det inte aktuellt för mer än häl-
ften av avfallsbolagen. Att några svarat att det i 75-100% av fallen händer att avfallsproducen-
terna inte har dokumenterad karakterisering eller genomfört provtagning, tyder ändå på brist-
ande kunskaper hos avfallsproducenterna. Här behövs också information och tillsyn gällande 
karakterisering av avfall som ska till deponi, för att sprida kunskap så att allt avfall hamnar på 
rätt deponi. 
 
För att försöka få reda på projektets långsiktiga effekter kommer ytterliggare en enkät med 
utvärderingsfrågor att skickas ut till avfallsbolag och transportörer av avfall hösten 2009. 
 
Seminarium, e-post och hemsida 
Information och presentation om avfallsprojektet och tillsynskampanjen samt tillgängligt 
material skickades till tillsynsmyndigheterna via e-post och brev. Materialet gjordes också 
tillgängligt via Miljösamverkan Skånes hemsida samt presenterades vid ett seminarium den 
18 september 2008 riktat till tillsynsmyndigheterna. Vid seminariet introducerades projektet, 
det framtagna materialet och tillsynskampanjen. Aktuell lagstiftning gicks igenom och enkät-
svaren från avfallsbolag och transportörer av avfall redovisades. Dessutom berättade en repre-
sentant från SYSAV om deras erfarenheter av avfall som inte är rätt sorterat och deklarerat.  
 
Tillsynskampanj 
För att öka kompetensen hos såväl tillsynsmyndigheter som avfallsproducenter och för att få 
en likriktad tillsyn genomfördes under projektet en tillsynskampanj som pågick från 1 oktober 
2008 till 31 mars 2009 med stöd av det framtagna materialet. Vägledningsmaterialet var tänkt 
att användas inom tillsynskampanjen men också efteråt vid återkommande miljöskyddstillsyn. 
Den långa perioden valdes för att skapa flexibilitet för kommunernas arbete och man kunde 
välja att genomföra sin tillsynskampanj under hela eller en del av denna period.  
 
Enkät om tillsynskampanjen 
Efter tillsynskampanjen skickades en enkät med utvärderingsfrågor ut till tillsynsmyndig-
heterna för att få underlag för uppföljning och utvärdering, bilaga 3. 
 
Resultat  
Av de utskickade enkäterna har svar inkommit från 22 tillsynsmyndigheter (kommun och 
länsstyrelse), bilaga 4. Av dessa 22 har 10 deltagit i tillsynsprojektet. Flertalet har använt sig 
av materialet för både karakterisering av avfall och hantering av brännbart verksamhetsavfall, 
men 2 tillsynsmyndigheter har enbart utövat tillsyn inom området brännbart i projektet och en 
tillsynsmyndighet har bara använt sig av materialet om karakterisering. 
 
Av de 12 tillsynsmyndigheter som har svarat att man inte deltagit i tillsynsprojektet har 8 
skrivit att man troligen framöver kommer att använda sig av det materialet som tagits fram. 
En kommun har projektet pågående och en annan avser att påbörja tillsynen i höst. 
 
Underlaget för att göra en bedömning över både kunskapsläget hos tillsynsmyndigheter och 
avfallsproducenter genom svaren i den här enkäten är litet och svaren får snarare ses som en 
indikation på hur läget kan se ut om de deltagande tillsynsmyndigheterna kan anses represen-
tativa för hela Skåne. De myndigheter som deltagit har varit positiva till materialet, använt det 
på olika sätt och under projektets gång ökat sin kunskap inom båda de områden som projektet 
omfattar. Även avfallsproducenterna som kommit i kontakt med myndigheterna genom till-
synsbesök har varit positiva och ett behov av information finns uttalat som även framöver 
behöver tillgodoses. Då 18 av dem som svarat på enkäten uttryckt att man framöver kommer 
att använda sig av det material som arbetsgruppen tagit fram talar mycket för en fortsatt till-
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syn inom områdena och därmed även en ökad kunskap hos både tillsynsmyndigheter och av-
fallsproducenter, vilket var ett av projektets huvudsakliga mål. 

Långsiktiga effekter 
 
Två långsiktiga effekter, dvs. positiva effekter till följd av projektet på lång sikt angavs 
”Effektiv och likartad tillsyn” (L1) ”Ökad lagefterlevnad hos avfallsproducenter” (L2). De 
långsiktiga effekterna kan ta tid att uppnå. Det långsiktiga resultatet kommer också att påverk-
as av i vilken omfattning materialet används och tillsyn bedrivs framöver. Ett försök att utvär-
dera om resultatet går i rätt riktning kommer att göras genom en förnyad enkät till avfalls-
bolag och transportörer av avfall hösten 2009. 
 

Utvärdering 
 
Trots hög arbetsbelastning på respektive deltagares arbetsplats har arbetsmoralen och am-
bitionen i gruppen varit hög och mycket material av god kvalitet har producerats. Samman-
hållningen och kommunikationen bland deltagarna har också fungerat bra och intresset för 
ämnet har medfört att projekttiden har varit givande och rolig.   

Framgångsfaktorer 
 
Följande framgångsfaktorer bedöms ha funnits; 

 Projektbeskrivningen var färdig tidigt. 
Ordförande i arbetsgruppen utarbetade till uppstartsmötet i projektarbetsgruppen ett 
förslag på s.k. projektbeskrivning för arbetet. Detta innebar att arbetet kunde komma 
igång snabbt.  

 Tydlig projektbeskrivning 
Efter första mötet fanns en färdig projektbeskrivning med ansvariga utsedda för de 
olika projektmålen. I projektbeskrivningen fanns en tidplan med mötes dagar inplan-
erade för hela projektperioden och med arbetsuppgifter angivna för de olika mötena.  

 En ”lagom” stor projektgrupp (sju personer), som möjliggjort effektiva arbetsgrupps-
möten. 

 Utdelade arbetsuppgifter har utförts inom givna tidsramar 

Erfarenheter och vad kan vi lära av detta 
 
Under en projektperiod genomförs en rad aktiviteter som upplevs som mer eller mindre fram-
gångsrika. Vi hoppas att våra erfarenheter är något som kan utnyttjas både inom avfallstillsyn-
en framöver och som kan förbättra det framtida projektarbetet inom Miljösamverkan Skåne. 
 
Erfarenheter inom avfallstillsyn 

 
Brännbart avfall sorteras inte ut 
Brännbart och icke brännbart avfall skickas ofta iväg blandat. Många verksamhetsutövare (av-
fallsproducenter) tycker att det är konstigt att transportörer/avfallsbolag tillhandahåller con-
tainrar för blandat material. Samtidig anser många avfallsbolag att det inte är en tjänst man 
erbjuder utan en sortering som måste göras eftersom avfallsproducenterna inte sorterar själva, 
trots information och styrda avgifter. 
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Här behöver vi som tillsynsmyndigheter bli kunnigare på vad som gäller och bättre på att in-
formera avfallsproducenterna om sitt ansvar. 
 
Dålig kunskap om deponeringsbegreppet 
När frågor ställs till verksamhetsutövare (avfallsproducenter) om eventuellt avfall som depo-
nerades framkommer att kunskapen om vad som menas med att deponera avfall många gånger 
är bristfällig. Man vet inte vad som händer med avfallet efter det att det har lämnat bolagets 
verksamhet. Ofta hänvisar man bara till att avfallet har förts till ”tippen”. Att avfall kan åter-
vinnas eller bortskaffas, och att detta kan innebära en lång rad av olika omhändertagande t.ex. 
sortering, biologisk behandling, bearbetas på annat sätt (t.ex. krossas), förbränning eller depo-
nering har man ofta bara vaga begrepp om. 
 
Frågor från tillsynsmyndigheten ”om man skickar avfall till deponi?” och följdfrågan ”om 
man i så fall har genomfört den grundläggande karakteriseringen?” blir då helt obegripliga för 
den enskilde verksamhetsutövaren. 

 
För att få en bra och givande dialog mellan tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren 
(vad gäller krav på kunskap om avfall som deponeras) kan det vara lämpligt att i förväg infor-
mera (t.ex. genom att skicka ett brev en vecka före besöket) om vad det är för frågor som 
kommer att diskuteras på tillsynsbesöket. Då har verksamhetsutövaren möjlighet att ”läsa på” 
och ta reda på vart avfallet transporteras och vad som händer sen med det. 
 
Tillsynen över avfallsflödena försvåras när tillsynen är fördelad på flera myndigheter 
När avfall inte blir hanterat rätt från början kan detta påverka det slutliga omhändertagandet 
och dess miljöpåverkan. 
 
Ett och samma avfall hanteras ofta av flera aktörer: avfallsproducent – (transportör – 
sorterare) – transportör – mottagare, dessa företag kan vara A-, B- C- eller U-verksamheter 
och finnas etablerade i skilda kommuner eller län. På det viset kan flera tillsynsmyndigheter 
bli inblandade i tillsyn över ett och samma avfall (dvs olika tillsynsmyndigheter för 
avfallsproducenten, transportören och avfallsbolaget). Arbetet kan alltså försvåras av att 
tillsynsansvaret alternerar mellan tillsynsmyndigheter beroende på var avfallet befinner sig i 
kedjan för omhändertagande. 

 
Det behövs samarbete mellan tillsynsmyndigheter så att hela hanteringskedjan kan överblick-
as och inte missförhållanden ”hamnar mellan stolarna”. 

 
Att tillsynsmyndigheterna kan bedriva effektivare tillsyn minskar dock inte verksamhetsut-
övarnas (bl.a. avfallsproducenternas) eget ansvar att skaffa sig mer kunskap och bättre rutiner. 
Avfallsproducenterna bör också bli bättre på att kommunicera med sin avfallstransportör och 
sin avfallsmottagare. Ibland finns det tyvärr inte ens kunskap om vem som är avfallsmottagare 
utan bara vem som hämtar avfallet. 
 
Erfarenheter av projektarbete inom Miljösamverkan Skåne 
 
Endast ett mindre antal tillsynsmyndigheter medverkade i tillsynskampanjen 
I samband med att projektgruppens arbete påbörjades i mars 2008 funderade arbetsgruppen på 
hur man skulle få så många tillsynsmyndigheter som möjligt engagerade i tillsynskampanjen. 
Den planerade kampanjen var först tänkt att löpa under perioden oktober till december 2008. 
Men då det ansågs som troligt att arbetet på tillsynsmyndigheterna redan var färdigplanerat 
för år 2008 förlängdes tillsynskampanjen t.o.m. siste mars 2009. Trots den förlängda tillsyns-
kampanjen har endast 10 (av 33 kommuner + 1 länsstyrelse) medverkat. 
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Hur når Miljösamverkan Skåne ut med sitt arbete generellt och hur skulle detta specifika 
avfallsprojekt kunna ha fått fler tillsynsmyndigheter att medverka i tillsynskampanjen? Svaret 
innehåller troligtvis två delar, dels vilket engagemang som det finns för Miljösamverkans 
Skånes arbete i stort men troligtvis framförallt hur väl varje enskilt projekt lyckas nå ut. Hur 
når man ut? I detta enskilda fall handlar det om fler saker; rätt kanaler, rätt tidpunkt, på vilket 
sätt budskapet är paketerat. 
 
Projektarbetet har huvudsakligen bedrivits utifrån de riktlinjer som föreslås i PROJEKTiL. 
Men någon Riskanalys eller Kommunikationsplan genomfördes inte i samband med att 
projektet påbörjades. 
 
Genom att tidigt i projektet analysera riskerna och göra en kommunikationsplan hade trolig-
tvis tillsynskampanjen fått en större genomslagskraft hos tillsynsmyndigheterna. 
 
Andra möjliga förklaringar till det relativt låga deltagandet i tillsynskampanjen kan vara att 
projektmaterialet skulle användas i samband med den ordinarie tillsynen vid tillsynsobjekten. 
Projektmaterialet skulle alltså ”konkurrera” med övriga frågor som myndigheten tänkt ta upp 
vid sitt tillsynsbesök. Andra tillsynsfrågor har bedömts viktigare/akutare att behandla vid 
aktuellt besök. 
 
Tillsynskampanjen förutsatte också att besök gjordes vid anläggningarna, något som av 
erfarenhet ofta görs i liten omfattning p.g.a. resursskäl. Förutom de 11 myndigheter som 
deltog i tillsynskampanjen har åtta kommuner uttalat att de framöver kommer att använda sig 
av tillsynsmaterialet. Detta talar för att den generellt låga frekvensen av tillsynsbesök utgjort 
en begränsande faktor för deltagandet i kampanjen.  
 
Möjligen skulle bättre resultat ha nåtts om tillsynskampanjen genomförts som en 
skrivbordskampanj, d.v.s. materialet hade skickats ut via brev till företagen att besvaras och 
att uppföljning gjorts t.ex. via besök eller telefonkontakt till de företag som inte besvarat 
förfrågan.  
 

Övrigt 
 

Använd gärna material från Miljösamverkan Sverige som kan komplettera vårt material. Bl.a. 
finns följande material framtaget: 
 
Information till dig som har avfall som behöver deponeras 
http://www.miljosamverkansverige.se/projekt/Rapport%20Avfall/Information%20till%20dig
%20som%20har%20avfall%20som%20behöver%20deponeras.pdf 
 
Checklista vid tillsyn av mottagningskriterier för avfall till deponi 
http://www.miljosamverkansverige.se/projekt/Rapport%20Avfall/Checklista%20vid%20tillsy
n%20av%20mottagningskriterier%20för%20avfall%20till%20deponi.pdf 
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Bilaga 1 
 

Utvärderingsfrågor till avfallsbolag och 
transportörer av avfall, angående Miljösamverkan 
Skånes projekt om avfall 
 
 
1. Hur upplever ni den generella kunskapen hos avfallsproducenter beträffande 

avfallsfrågor?  

 Mycket god  God  Bristfällig Mycket dålig 
 
 
2. I vilken omfattning kommer ni i kontakt med avfallsproducenter som vill 

deponera avfall hos er utan att ha dokumenterad karakterisering av avfallet? 
(Markera med kryss på skalan nedan) 

 Frågan ej aktuell för vår verksamhet 
 

0% 50% 100% 
 
 
3. Erbjuder ni blanketter/mallar eller checklistor för karakterisering av avfall? 

 Ja  Nej  Frågan ej aktuell för vår verksamhet 
 
 
4. I vilken omfattning kommer ni i kontakt med avfallsproducenter som vill 

deponera avfall hos er utan att avfallet genomgått provtagning (om så 
krävs)? (Markera med kryss på skalan nedan) 

 Frågan ej aktuell för vår verksamhet 
 

0% 50%  100% 
 
 
5. I vilken omfattning kommer ni i kontakt med avfallsproducenter som inte har 

kunskap om att brännbart avfall ska sorteras ut från icke brännbart avfall? 
(Markera med kryss på skalan nedan) 

 Frågan ej aktuell för vår verksamhet 
 

0% 50%  100% 
 
 

6. Transporterar ni brännbart avfall skilt från annat avfall? 

 Ja  Nej Frågan ej aktuell för vår verksamhet 
 
 
7. Erbjuder ni tjänster för borttransport av blandat avfall, från 

avfallsproducenter? 

 Ja  Nej Frågan ej aktuell för vår verksamhet 
 
 
 
8a. Erbjuder ni tjänster för sortering av brännbart avfall från icke brännbart 

avfall (undantaget bygg- och rivningsavfall)? 

 Ja  Nej Frågan ej aktuell för vår verksamhet 
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8b. Om ja, vilka typer av avfall? 

 
 
 
 

 
 

9. Övrigt/Kommentarer 
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Bilaga 2 
 

Sammanställning av enkätsvar - avfallsproducenters 
kunskap om avfall 
 
I inledningen av projektet, under augusti 2008, skickades en enkät ut till avfallsbolag och 
transportörer, om hur de upplever kunskaperna om avfall hos avfallsproducenter, för att få en 
uppfattning om hur stort problemet med okunskap är. 
 
Enkäten bestod av åtta frågor angående i vilken omfattning man 
kommer i kontakt med avfallslämnare som inte har kännedom 
om karakterisering av avfall, provtagning, sortering av 
brännbart avfall samt vilka tjänster man erbjuder för t ex 
transport av avfall. Enkäten finner du nedan. 
 
Resultat 
24 avfallsbolag och transportörer besvarade enkäten, som 
skickades ut till 33 st. Det innebär en svarsfrekvens på 73%. 
 
50% av de som besvarade enkäten ansåg att den generella kunskapen beträffande 
avfallsfrågor, är god hos avfallsproducenter. 38% svarade att den var dålig och endast 8% att 
den var bristfällig.  
 
10 avfallsbolag har svarat att de kommer i kontakt med avfallslämnare som ska ha 
dokumenterad karakterisering av avfall som ska till deponi, övriga berörs inte av det. 1 av 

dessa har svarat att det händer varje gång att avfallsproducenten inte 
har dokumenterad karakterisering, 2 har svarat att det händer i 75% 
av fallen. Samtliga erbjuder blanketter för detta.  
 
När det gäller provtagning har 11 svarat på den frågan, övriga 
berörs inte av det. 1 har svarat att det händer i 90% av fallen att 
avfallsproducenten inte provtagit avfallet som ska deponeras när det 
krävs och 1 har svarat att det händer i 75% av fallen. 
 
Att man kommer i kontakt med avfallsproducenter som inte har 
kunskap om att brännbart avfall ska sorteras ut från icke brännbart 
är aktuellt för 18 av de som besvarat enkäten. 5 svarar att det händer 

i 75% av fallen, men 7 svarar att det händer i bara 25% av fallen. 
 
 
Samtliga av de som transporterar avfall (19 st) har svarat att de transporterar brännbart avfall 
skilt från annat avfall. Samtidigt svarar 15 st att de erbjuder tjänster för borttransport av 
blandat avfall och sortering av brännbart avfall från icke brännbart. 
 
Sammanfattning och kommentarer 
Svaren från enkäten tyder på att det finns brister i kunskapen hos avfallsproducenterna.  
 
I frågorna om tjänster för transport av blandat avfall och sortering på annan plats, ser det ut 
som att många avfallsbolag erbjuder en sådan tjänst. I kommentarerna svarar dock många att 
det inte är en tjänst man erbjuder utan en sortering som måste göras eftersom avfalls-
producenterna inte sorterar själva, trots information och styrda avgifter.  
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Här behövs insatser i tillsynen för att sprida kunskapen om att avfallsproducenterna själva ska 
sortera ut brännbart avfall från icke brännbart. 
 
När det gäller karakterisering och provtagning av avfall, var det inte aktuellt för mer än 
hälften av avfallsbolagen. Att några svarat att det i 75-100% av fallen händer att 
avfallsproducenterna inte har dokumenterad karakterisering eller genomfört provtagning, 
tyder ändå på bristande kunskaper hos avfallsproducenterna.  
 
Här behövs också information och tillsyn gällande karakterisering av avfall som ska till 
deponi, för att sprida kunskap så att allt avfall hamnar på rätt deponi. 
 
 

Sammanställning av enkätsvar från undersökning av avfalls‐
producenternas kunskaper om avfall 
Enkäten har skickats till 33 st avfallsbolag och transportörer 
 
Fråga 1. Hur upplever ni den generella kunskapen hos avfallsproducenter beträffande 
avfallsfrågor? 
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Fråga 2. I vilken omfattning kommer ni i kontakt med avfallsproducenter som vill deponera 
avfall hos er utan att ha dokumenterad karakterisering av avfallet? 
 

 
 
Fråga 3. Erbjuder ni blanketter/mallar eller checklistor för karakterisering av avfall? 
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Fråga 4. I vilken omfattning kommer ni i kontakt med avfallsproducenter som vill deponera 
avfall hos er utan att avfallet genomgått provtagning (om så krävs)? 
 

 
 
 
 
 
 
Fråga 5. I vilken omfattning kommer ni i kontakt med avfallsproducenter som inte har 
kunskap om att brännbart avfall ska sorteras ut från icke brännbart avfall? 
 

 
 
 
Fråga 6. Transporterar ni brännbart avfall skilt från annat avfall? 
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Fråga 7. Erbjuder ni tjänster för borttransport av blandat avfall, från avfallsproducenter? 
 

 
 
 
Fråga 8a. Erbjuder ni tjänster för sortering av brännbart avfall från icke brännbart avfall 
(undantaget bygg‐ och rivningsavfall)? 
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Fråga 8b. Om ja, vilka typer av avfall? 
‐  Bygg‐ och rivningsavfall. I vissa fall efter sortering, då avfallsproducent inte sorterat själv, 

trots information och styrande avgifter. 
‐  Blandat avfall, så kallar restavfall, skrot. 
‐  Järn och stål, blandad metall. 
‐  Industriavfall. 
‐  Hårdplast, papp, well, trädgårdsavfall, gips, elektronik, skrot, trä, tryckimpregnerat trä, 

betong, planglas, blandat, brännbart. 
‐  Samtliga material via ett helhetskoncept. 
‐  Grovavfall från hushåll. 
‐  Gips, sten och övrigt inert material, skrot, metaller. 
 
 
Fråga 9. Övrigt/Kommentarer 
‐  Särskilt problem med företag som utför rivning. I vissa fall upplever vi som 

avfallsmottagare att vi övertagit tillsynsrollen, trots att vi inte är myndighet, varför vi 
särskilt uppskattar att ni lägger vikt vid detta, lycka till! 

‐  Det avfall som direkt deponeras kommer från stora företag som karakteriserat avfallet. 
‐  Angående fråga 6‐8, brännbart avfall som uppkommer vid sortering av metallskrot 

transporteras separat till mottagare. Blandat avfall för oss innebär blandade metaller till 
sortering. Sortering av metaller kan ge en uppkomst av brännbart. Vi erbjuder dock inte 
detta som en ren tjänst till kunden. 
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      Bilaga 3 

 
Utvärderingsfrågor till tillsynsmyndigheterna 
angående Miljösamverkan Skånes projekt om avfall 
 
 

1.  Hur många A, B, C eller U verksamheter har ni tillsyn över? 

 
 

2. Har ni använt det material som tagits fram inom Miljösamverkan Skåne om 
karakterisering av avfall i er tillsyn? 

 Ja  Nej 
 
Om ja 
3. Hur många anläggningar har ni gjort tillsyn på och använt det aktuella materialet? 

 
 

4. Hur har materialet använts? 

 
 
 
 

 
 
5. Hur var tillsynsmyndighetens kunskap beträffande karakterisering och provtagning 

av avfall till deponi:  
 

Före projektets genomförande? 

 Mycket god  God  Bristfällig Mycket dålig 
 

Efter projektets genomförande? 

 Mycket god  God  Bristfällig Mycket dålig 
 
 
 
6. Har ni använt det material som tagits fram inom Miljösamverkan Skåne om sortering 

av brännbart och icke brännbart avfall i er tillsyn? 

 Ja  Nej 
 
 
7. Om ja, hur har materialet använts? 

 
 
 
 

 
 

8. Hur var tillsynsmyndighetens kunskap beträffande sortering av brännbart och icke 
brännbart avfall:  

 
Före projektets genomförande? 

 Mycket god  God  Bristfällig Mycket dålig 
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Efter projektets genomförande? 

 Mycket god  God  Bristfällig Mycket dålig 
 
 
9. Hur uppfattade avfallsproducenterna tillsynsbesöken (om sådana genomförts)? 

 
 
 

 
10. Hur var kunskapsnivån hos avfallsproducenterna före projektets genomförande? 

 Mycket god  God  Bristfällig Mycket dålig 
 
 
11. Hur kommer arbetsgruppens material användas fortsättningsvis i tillsynsarbetet? 

 
 
 
 

 
10.Övrigt/Kommentarer 
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      Bilaga 4 
 
Sammanställning av enkätsvar ‐ utvärderingsfrågor till 
tillsynsmyndigheterna angående projekt om avfall 
Enkäten har skickats till 33 kommuner samt Länsstyrelsen 
 
 
Kommunerna och Länsstyrelsen i Skåne erbjöds under projektet att delta i en tillsynskampanj 
under perioden 1 oktober 2008 t.o.m. 31 mars 2009. Efter kampanjens slut skickades en enkät 
med utvärderingsfrågor, se nedan. 
 
Svar har inkommit från 22 tillsynsmyndigheter. Av dessa 22 har 10 deltagit i tillsynsprojektet. 
Flertalet har använt sig av materialet för både karakterisering av avfall och hantering av 
brännbart verksamhetsavfall, men två tillsynsmyndigheter har enbart utövat tillsyn inom 
området brännbart i projektet och en tillsynsmyndighet har bara använt sig av materialet om 
karakterisering. 
 
Av de 12 tillsynsmyndigheter som har svarat att man inte deltagit i tillsynsprojektet har 8 
skrivit att man troligen framöver kommer att använda sig av det materialet som tagits fram. 
En kommun har projektet pågående och en annan avser att påbörja tillsynen i höst. 
 
En fråga var hur många anläggningar man gjort tillsyn på och använt materialet om 
karakterisering av avfall inför deponering. Av svaren framkom att man använt sig av 
materialet på totalt 33 tillsynsobjekt, men frågan om avfall som deponeras har ställts till fler 
verksamheter som svarat att man inte har något sådant avfall varför man uppger att materialet 
inte använts. 
 
I enkäten saknas en fråga om antal tillsynsobjekt där man använts sig av materialet gällande 
sortering av brännbart och icke brännbart verksamhetsavfall. Några tillsynsmyndigheter har 
preciserat detta ändå, varför man med säkerhet kan säga att det materialet använts på 47 
verksamheter. Antar man istället att svaret på fråga 3 även inbegriper tillsyn inom området 
sortering av brännbart verksamhetsavfall har materialet använts på 69 verksamheter. Några av 
dem som svarat på enkäten angav att man deltagit i projektet men har inte angivit på hur 
många objekt man haft tillsyn eller använt sig av materialet. Hur många verksamheter som det 
skett tillsyn på kan därför inte med säkerhet sägas.  
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Fråga 4 och 7. Deltagande kommuner uppger att man använt det 
framtagna materialet på följande sätt
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Av de tillsynsmyndigheter som deltagit i projektet har samtliga besvarat antingen fråga 4 eller 
fråga 7 eller både och. Materialet om brännbart verksamhetsavfall tycks i något högre grad ha 
använts som informationsmaterial att dela ut och som diskussionsunderlag vid inspektion än 
materialet om karakterisering av avfall. 
 
 

Fråga 5. Hur var tillsynsmyndighetens kunskap beträffande 
karakterisering och provtagning av avfall till deponi
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Efter projektet

Före projektet

 
 
Av 9 deltagande tillsynsmyndigheter besvarades fråga 5 av 7 stycken. 
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Fråga 8. Hur var tillsynsmyndighetens kunskap beträffande 
sortering av brännbart och icke brännbart avfall
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Av 8 deltagande tillsynsmyndigheter besvarades fråga 8 av samtliga. 7 av dessa anser att 
deras kunskap stigit genom medverkan i projektet medan 1 säger sig ha lika god kunskap före 
som efter projektets genomförande. 
 
När det gällde hur avfallsproducenterna uppfattat tillsynsbesöken framkom det att dessa 
överlag varit positiva. Någon tillsynsmyndighet anger att avfallsproducenterna uppfattat 
tillsynen som ett tillfälle att få information och att man gärna vill göra rätt men tycker 
lagstiftningen är svår och krånglig. Bland svaren har också angetts lite av den problematik 
avfallsproducenterna känner inför hur de ska göra för att sortera rätt samt en undran varför 
avfallsbolagen tillhandahåller containrar för blandat brännbart med icke brännbart 
verksamhetsavfall när detta inte är lagligt. Någon avfallsproducent har uttalat en önskan om 
råd för hur man ska lösa sin sortering. 
 

Fråga 10. Hur var kunskapsnivån hos avfallsproducenterna före 
projektets genomförande
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Av de 10 deltagande tillsynsmyndigheterna har 8 fyllt i svar på fråga 10. 
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Fråga 11. Hur kommer arbetsgruppens material användas 
fortsättningsvis i tillsynsarbetet
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Av de 10 deltagande tillsynsmyndigheterna har fråga 11 besvarats av samtliga. 
 
Sammanfattning 
Underlaget för att göra en bedömning över både kunskapsläget hos tillsynsmyndigheter och 
avfallsproducenter genom svaren i den här enkäten är litet och svaren får snarare ses som en 
indikation på hur läget kan se ut om de deltagande tillsynsmyndigheterna kan anses 
representativa för hela Skåne. De myndigheter som deltagit har varit positiva till materialet, 
använt det på olika sätt och under projektets gång ökat sin kunskap inom båda de områden 
som projektet omfattar. Även avfallsproducenterna som kommit i kontakt med myndigheterna 
genom tillsynsbesök har varit positiva och ett behov av information finns uttalat som även 
framöver behöver tillgodoses. Då 18 av dem som svarat på enkäten uttryckt att man framöver 
kommer att använda sig av det material som arbetsgruppen tagit fram talar mycket för en 
fortsatt tillsyn inom områdena och därmed även en ökad kunskap hos både 
tillsynsmyndigheter och avfallsproducenter, vilket var ett av projektets huvudsakliga mål. 
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Syftet med samverkansprojektet inom avfallsområdet var att öka kunskapen hos tillsyns- 
myndigheter om hantering av brännbart avfall och avfall som ska deponeras samt ge redskap  
för att bedriva en effektiv och likartad tillsyn. Syftet var även att underlätta kunskapsuppbygg- 
naden hos avfallsproducenter om deras skyldigheter. Projektet har sammanställt tillsynsmaterial 
 i form av checklistor och lathundar till tillsynsmyndigheterna samt informationsmaterial och  
blanketter till verksamhetsutövare/avfallsproducenter. För att få fart på tillsynen genomfördes  
ett seminarium riktat till tillsynsmyndigheter och en tillsynskampanj. Uppföljning av projektet 
 har gjorts genom enkäter till avfallsbolag och  transportörer av avfall samt till tillsynsmyndigheter.  
Av svaren framgår bl.a. att kunskapen om deponeringsbegreppet är dålig, brännbart avfall sorteras 
 inte ut utan skickas ofta iväg som blandat avfall. Tillsynen över avfallsflödena försvåras när  
tillsynen är fördelad på flera myndigheter och ett bättre samarbete behövs. 
 Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet  

 Skåne och Skånes kommuner. Uppgiften är att effektivisera tillsynen inom miljö- och 
 hälsoskyddsområdet 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.miljosamverkanskane.se 
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 205 15 Malmö 
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 Tel 040/044-25 20 00 
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