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MILJÖFÖRVALTNINGEN

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN

Mål och åtgärder

inom avfallsförebyggande

– globalt, regionalt, lokalt
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Globalt                                                                                      Lokalt 
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Globalt arbete

10-åriga ramverket av program för hållbar 

konsumtion och produktion

• Antogs vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio 2012

• Mål: Uppmuntra

Öka kunskapen

Öka samarbetet och utbytet av erfarenheter

• Nationella fokalpunkter

The 10-Year Framework of Programmes on Sustainable

Consumption and Production (10YFP)
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Globalt arbete

One Planet network

• Nätverk av länder och organisationer

• Implementering av 10YFP

• Samverkan inom sex programområden

• ”One Plan for One Planet” – strategi för 2018-2022
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De Globala målen

FN:s globala mål för hållbar utveckling

• Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

• Delmål 12:5 – Till 2030 väsentligt minska mängden 

avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, 

återanvända och återvinna avfall.

• Systemförändring behövs – frikoppling

”to do more and better with less”

• Hörnstenar i arbetet: Utbildning och Information



2018-10-18

2018-10-18
Sida 6

EU-arbete

Avfallsdirektivet (2008/98/EG)

• Avfallshierarkin

• Avfallsförebyggande = åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett 

material eller en produkt blivit avfall

• Krav på nationella program för avfallsförebyggande

• Mål

• Nuläge

• Indikatorer 

• Bilaga IV – Förslag på åtgärder som ska övervägas



2018-10-18

2018-10-18
Sida 7

EU-arbete

Sjunde miljöhandlingsprogrammet (2014-2020)

• EU:s miljöpolitik

• 9 prioriterade mål med åtgärder

• Mål 2: ”Att omvandla unionen till en resurseffektiv, grön, 

konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi”

• Särskilt fokusområde: Omvandling av avfall till en 

resurs genom fler förebyggande åtgärder, ökad 

återanvändning och återvinning…
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EU-arbete

Sjunde miljöhandlingsprogrammet (2014-2020)

• Handlingsprogram med prioriterade mål

• Mål 2: Att omvandla unionen till en resurseffektiv, grön, 

konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi

• Särskilt fokusområde: Omvandling av avfall till en 

resurs genom fler förebyggande åtgärder, ökad 

återanvändning och återvinning…
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EU-arbete

Omställning behövs!

”Färdplan för ett resurseffektivt Europa” (2011)

• 18 milstolpar till 2020

• Vem ska göra vad?

• ”Flaskhalsar”

• Naturvårdsverket representerar Sverige

• Många områden finns med i de svenska miljömålssystemet

• Milstolpe: Senast 2020 hanteras avfall som en resurs…

• Medlemsstaterna bör… fastställa minimimål för förebyggande och 
hantering av avfall i sina nationella strategier.
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EU-arbete

Färdplan för ett resurseffektivt Europa (2011)

• 18 milstolpar till 2020

• Vem ska göra vad?

• Naturvårdsverket representerar Sverige

• Många områden finns med i de svenska miljömålssystemet

• Milstolpe: Senast 2020 hanteras avfall som en resurs…

Medlemsstaterna bör… fastställa minimimål i sina 
nationella strategier för förebyggande och hantering 

av avfall.
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Nationella mål och planer

Sveriges miljömål 

• God bebyggd miljö

• Precisering: Hållbar avfallshantering

• Effektiv

• Enkel

• Förebygga avfall och ta till vara resurser

• Minskade risker

2018 års utvärdering av miljömålen: 

”Inte minst behövs ett ökat fokus på förebyggande av avfall

och på att utveckla de affärsmässiga fördelarna av effektivare 

resursanvändning.”
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Nationella mål och planer

Program för att förebygga avfall 2014-2017 (NV)
• Konsumentnära 

• Frikoppling

• Åtta inriktningsmål

• Fyra fokusområden – mat, textil, elektronik, byggande/rivning

Avfallsplan för 2012-2017 (NV)
• Förebygga avfall = effektivaste sättet att minska resursförbrukning och miljöpåverkan

• Förbättra utformningen av produkter

• Möjliga ekonomiska styrmedel

• Ställa krav genom tillsyn och prövning 

Remissversion av Nationell avfallsplan och 

avfallsförebyggandeprogram för åren 2018-2023 (NV)
• Utvärdering av tidigare

• Kontinuitet



2018-10-18

2018-10-18
Sida 13

Nationella mål och planer

Program för att förebygga avfall 2014-2017

Avfallsplan för 2012-2017

• Arbete pågår med en nationell avfallsplan och 

avfallsförebyggandeprogram för åren 2018-2023

Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala 

avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

• 3 § Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga 

och hantera det avfall som kommunen ansvarar för. För avfall som 

kommunen inte ansvarar för ska avfallsplanen innehålla mål och 

åtgärder för att förebygga och hantera detta avfall, i den 

utsträckning som kommunen kan påverka detta. 
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Regionala åtgärder – Skåne 

Skånska åtgärder för miljömålen 2016–2020 (Lst)

• Kap 5 – Hållbar konsumtion i Skåne

• Åtgärder för att förebygga avfall

• Fokus – mat, textil, elektronik, byggande/rivning

• ”Vid tillsyn och prövning ställs krav på att 

verksamhetsutövaren ska skaffa sig kunskap om…”

• Kartlägga materialflöden

• Regional samverkan

• Upphandling

• Information

• Effektiva insamlingssystem

• Utveckla verksamheter för återanvändning
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Lokala mål

NFS 2017:2 – Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala 

avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

• ”… mål och åtgärder för att förebygga och hantera… ” (3§)

• ”… utgå från de nationella miljökvalitetsmålen och andra relevanta mål

och strategier…” (5§)

NV rapport 6760 – vägledning om kommunala avfallsplaner 

om förebyggande och hantering av avfall

• ”… kan det vara lämpligt att vid tillsyn kontrollera…”

• ” Förebyggande av avfallets mängd och farlighet … bör ges hög prioritet.”

• ”… förebygga att förpackningsavfall och returpapper uppstår…” 

(avfallsförordningen)
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Lokala mål – Helsingborg 

• Sopsamarbete Skåne Nordväst

• ”Ledande inom miljö- och klimatfrågor”

• Livskvalitetsprogrammet 2016-2024

• Samlar stadens arbete kring miljö och folkhälsa

• ”… etablera beteenden som förebygger 

uppkomsten av avfall…”

• Avfallsplan 2020

• Övergripande mål för förebyggande av avfall

• 3 delmål – ett riktat mot verksamheter
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