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Abstract  
Waste minimization involves using a variety of measures to reduce the amount of waste 
and the concentration of hazardous substances in waste. Various factors contribute to the 
generation of waste but most importantly, the relationship between waste and GDP is 
looked at. Within EU and the Swedish environmental quality objectives, targets have 
been set to reduce or at least not increase the amount of waste. Within the Sustainable 
Development Strategy of EU, the goal is to decouple waste generation from economic 
growth, and substantially reduce the total amounts generated waste through increasing 
efforts to prevent waste, efficient use of resources and a shift to a more sustainable 
consumption pattern. To achieve decoupling, waste minimization is one of the five main 
priorities of the EU's so-called waste hierarchy, which forms the basis of EU waste 
policy. It means that waste should ideally be avoided and what cannot be avoided, 
reused, or recycled as far as possible. Land filling should be avoided whenever possible 
because it is the worst solution under the Waste Strategy. Responding to the waste 
minimization are also made to avoid the negative environmental impacts and as well as 
conserving natural resources and contributing to sustainable development for the future. 
Under the strategy, measures and instruments contribute to a shift up in the waste 
hierarchy.  
 
The EU Directive 2008/98/EC within which waste minimization is a priority, demands 
member states  to develop  national programs by 12 December 2013, to prevent waste, 
where the goals and possible actions are presented. Within each member country, the 
Commission has appointed a national coordinator. Avfall Sverige is the national 
coordinator but the project is also coordinated by the Environmental Protection Agency, 
Naturvårdsverket. 
In Sweden the government has formulated 16 environmental qualities which are further 
specified in 72 sub-goals. Wastes contained in the environmental quality objective "En 
God bebyggd miljö" which states that the total amount of waste generated should not 
increase.  
 
Besides EU, other major stakeholders involved in achieving waste minimization are 
Avfall Sverige, Swedish Environmental Protection Agency, Håll Sverige rent, 
municipalities and consumers.  
 
Different measures that contribute to waste minimization are efficient use of resources to 
change consumption patterns. This can be done through reuse, reducing littering 
(specifically food), research, economic instruments, Green Policy Procurement, and 
measures to reduce advertising. Measures targeted at consumers are limited to 
information campaigns, promotions, etc., with the intention for consumers to make 
informed choices and change behavior.  
 
In Sweden actors are today striving for greater cooperation in waste minimization by 
example various projects and campaigns like “Sverige Minskar Avfallet” which is a three 
year-old project. Reusing as a strategy seems to be the main measure to accommodate 
waste minimization in the country. 
 
 
A coordinated cooperation between all stakeholders is needed to effectively work 
towards waste minimization. Success can be achieved through: a considered choice and 
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combination of instruments, changed behavior, and economic instruments that create 
incentives for the consumption of environmentally friendly products.  
Many countries now follow different trends with respect to waste minimization: to break 
the link between increasing amounts of waste and GDP, and the involvement of other 
stakeholders outside the waste sector, with consumers and specifically food waste as the 
focus. With the exception of Germany, European countries continue to struggle against 
the decoupling dilemma.  
 
Sweden has more room to make more efforts in waste minimization, also statistically, 
consumers are not enough proactive in minimizing their own waste.  For instance one 
measure is to start applying some of the selected research-based instruments that are 
relevant for the whole country and not just for a region. A comparison with other 
countries also shows that municipalities can provide more services to contribute to waste 
minimization.  
 
Many problem areas prevent the fulfillment of waste minimization such as waste 
incineration business, and different measures to reduce energy consumption by isolation 
techniques and production of vehicles that are more energy efficient. Finally, consumer’s 
attitude and lifestyle to buy unnecessary products and wasting remains a difficult 
challenge in the process of achieving waste minimization.  
 
If the work of waste minimization and cooperation between various actors becomes more 
enhanced, much more can be done in the area. To reduce the amount of waste and move 
the focus up the waste hierarchy, more powerful instruments and policies are required, 
which for instance can be developed through research. The time frame put for the 
instruments is also important aspect for the evaluation and efficiency of the instrument.  
If these improvements occur within the work of waste minimization Sweden has a good 
chance of fulfilling the directive. 
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Sammanfattning  
Avfallsminimering innebär att man genom olika typer av åtgärder minskar mängden 
avfall och halten av farliga ämnen i avfallet. Olika faktorer bidrar till uppkomsten av 
avfall men viktigast av alla är sambandet med den ekonomiska utvecklingen. Inom EU 
och i det svenska miljömålsarbetet har mål satts upp för att minska eller åtminstone inte 
öka avfallsmängderna. EU: s strategi för hållbar utveckling har målet att bryta sambandet 
mellan avfallsproduktion och ekonomisk tillväxt (s.k. frikoppling), och att kraftigt 
minska de totala mängder som genereras genom ökade insatser för att förebygga 
uppkomsten av avfall, effektivare användning av resurser och en övergång till mer 
hållbara konsumtionsmönster. 
 
 För att åstadkomma en frikoppling utgör avfallsminimering en av fem huvudsakliga 
prioriteringar inom EU:s s.k. avfallshierarki, som ligger till grund för EU:s avfallspolitik. 
Den innebär att avfall i idealfallet ska undvikas och det som inte kan undvikas skall 
återanvändas, eller återvinnas så långt som möjligt. Deponering ska undvikas så långt 
som möjligt då den är det sämsta lösningen enligt avfallsstrategin. Insatser mot 
avfallsminimering görs också för att undvika de negativa miljökonsekvenserna och spara 
på naturresurserna och bidra till en mer hållbar utveckling inför framtiden 
 
Enligt strategin ska åtgärder och styrmedel bidra till en förskjutning uppåt i 
avfallshierarkin.  I EU:s ramdirektiv 2008/98/EG där avfallsminimering prioriteras, ska 
medlemsländerna ta fram ett nationellt program senast den 12 december 2013, för att 
förebygga avfall, där mål och möjliga åtgärder presenteras. Inom varje medlemsland har 
kommissionen utsett en nationell koordinator. Avfall Sverige är nationell koordinator och 
projektet samordnas även av Naturvårdsverket. I Sverige har regeringen formulerat 16 
miljökvalitetsmål som närmare specificeras i 72 delmål. Avfall ryms under 
miljökvalitetsmålet ”En god bebyggd miljö” där det framgår att den totala mängden 
genererat avfall inte ska öka. 
 
Förutom EU är de andra stora aktörerna som rapporten tar upp inom avfallsminimering 
Avfall Sverige, Naturvårdsverket, Håll Sverige Rent, Kommuner samt konsumenter. 
Olika åtgärder som bidrar till avfallsminimering är bl.a. effektivt utnyttjande av resurs för 
en förändring av våra konsumtionsmönster. Detta kan göras genom återanvändning, 
minskad kassation och spill av mat, forskning, ekonomiska styrmedel, miljöanpassad 
offentlig upphandling, och åtgärder för minskad reklam. Åtgärder riktade mot 
konsumenter idag summeras till informationsåtgärder, kampanjer m.m. som är ett 
långsiktigt mål mot avfallsminimering, genom bidrag till mer medvetna val och ändrade 
beteenden. 
 
I Sverige strävar idag för ett ökat samarbete inom avfallsminimering genom t.ex. olika 
projekt och kampanjer som Sverige Minskar Avfallet. Återanvändning verkar vara 
huvudåtgärden för att tillmötesgå avfallsminimering inom landet. 
 
Ett koordinerat samarbete mellan samtliga aktörer krävs för ett effektivare arbete mot 
avfallsminimering. Framgång kan nås genom ett genomtänkt val och kombination av 
styrmedel, ändrade beteende, samt ekonomiska syrmedel i form av skatter och moms 
som skapar incitament för konsumtion av miljövänligare produkter. 
 
Många länder idag följer olika trender med avseende på avfallsminimering: att bryta 
sambandet mellan ökade avfallsmängder och BNP och involvering av andra aktörer 
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utanför avfallssektorn med konsumenter och specifikt matavfall i fokus. Dock har endast 
Tyskland kunnat minska sin avfallsmängd gentemot BNP och problemet med avfall 
fortsätter att vara ett ouppklarat dilemma i andra länder. 
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Sverige kan fortfarande göra mer insatser inom avfallsminimering. Enligt statstiken visar 
det sig att konsumenter inte gör tillräckligt med att minska avfallet. En jämförelse med 
andra länder visar även att kommuner kan erbjuda fler tjänster för att bidra till 
avfallsminimering och de utvalda relevanta forskningsbaserade styrmedlen kan tillämpas 
nationellt, istället för lokalt. 
 
Många problemområden hindrar uppfyllandet av avfallsminimering såsom 
avfallsförbränning, 
Åtgärder för att minska energiförbrukning som olika isoleringstekniker och produktion 
av fordon som är energisnåla. Slutligen är konsumenters attityd och livsstil för att köpa 
nytt och slöseri en svår utmaning inom arbetet för avfallsminimering. 
 
Om arbetet inom avfallsminimering blir mer fördjupat och samordnat mellan olika 
aktörer kan mycket mer göras inom området. För att minska avfallsmängderna och flytta 
fokus uppåt i avfallshierarkin, behövs andra starkare drivkrafter och styrmedel som kan 
utvecklas med hjälp av forskning. Tidsramen för styrmedlen är också viktig för att 
effekten kan lättare studeras och utvärderas.  Om dessa förändringar sker kommer 
Sverige att vara på god väg att uppfylla direktivet. 
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Förord 
Detta examensarbete är den avslutande delen på högskoleingenjörsprogramet på 
Kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. 
Arbetet har genomförts för Industriell Ekologi på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag vill 
ge min handledare Monika Olsson ett stort tack som stött mig genom hela perioden och 
lagt ner tid åt att hjälpa mig. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Allteftersom det europeiska samhällets välstånd fortsätter att öka har mer produkter 
producerats och konsumerats. Denna utveckling speglas i mängden av avfall som 
produceras årligen. Varje år slängs 3 biljoner ton avfall i EU (European Commission 
environment 2010). Enligt resurseffektivitetsutredningen kan den totala 
råvaroanvändningen öka upp till 40 % i de närmaste 20 åren (Naturvårdverket 2005). 
Effekten av de ökade avfallsmängderna är att natur- luft, mark och vatten drabbas då 
utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen ökar (European Commission Environment 
2005). De senaste 30 åren har miljöfrågan blivit en prioritet i EU:s politik och där ingår 
även avfallshanteringen . De ökade avfallsmängderna har bidragit till bildning av ny 
avfallspolitik som bättre ska koppla miljöns påverkan med avfallsbildningen (European 
Commission Environment 2005). 
 
Denna rapport fokuserar på avfallsminimering. Avfallsminimering innefattar åtgärder 
innan avfallet uppstått som leder till minskning av mängden avfall. Men det sker även en 
minskning av avfallets negativa påverkan på vår hälsa och miljö samt en hållbar 
utveckling inför framtiden och en besparning av våra resurser (Avfall Sverige 2010a). 
Faktorer som är relaterade och resulterar i ökning av avfall är bland annat ökad 
konsumtion och ekonomisk tillväxt.  Dessutom är vår livsstil, som t.ex. att byta ut våra 
produkter inom kortare perioder, och köpa produkter vi inte behöver, en ytterligare faktor 
som kan leda till ökade avfallsmängder (Lindén 2004).  
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1.2 Syfte och mål 
Examensarbetet utför på uppdrag av avdelning Industriell Ekologi på Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. Syftet med arbetet är att undersöka hur Sverige, efter införandet 
av EU:s ramdirektiv för avfall 2008/98/EG, har arbetat inom avfallsminimeringsområdet.  
Effekterna belyses främst ur ett nationellt perspektiv, genom olika aktörer som har 
vidtagit åtgärder för att nå avfallsminskning.  Arbetet utgår från dessa frågeställningar: 
 

• Hur arbetar man idag i Sverige på myndighetsnivå? 
• Vilka aktörer har en roll i strategin ”Avfallsminimering” och vad är deras roll 

samt syn på hur direktivet skall tillmötesgås? 
• Vilka goda exempel finns? 
• Vilka problemområden finns som hindrar uppfyllandet av EU direktivet? 
• Åtgärdsförslag 
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1.3. Avgränsningar 
Denna rapport belyser endast minimering av hushållsavfall, trots att denna avfallssektor 
är en liten andel som representerar landets totala avfallsström. Minimering av avfall är en 
utmaning som mer eller mindre är beroende på olika aktörers åtgärdsinsättning. De 
aktörer jag främst har tittat på är ur myndighetsnivå och konsumenter. En ytterligare 
avgränsning är att jag endast kommer att diskutera Sveriges avfallsminimering med 
enstaka exempel från andra länder som jämförelse, men inga djupare analyser. 
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1.4 Metod 
I detta arbete har information hämtats från olika källor. I huvudsak har information 
hämtats genom litteraturstudie, ifrån internet samt böcker. Källor från Naturvårdsverket, 
Avfall Sverige och Hållbar Avfallshantering har varit övervägande, varav jag även har 
gjort telefonintervju med de två sista. 
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2. Avfallsminimering 
Begreppet avfallsminimering enligt EU:s avfallsdirektiv, omfattar åtgärder som vidtas 
innan avfallet uppkommit. Resultatet blir en minskning av avfallsmängder, minskad 
negativ påverkan på hälsa och miljö samt minskade halter av skadliga ämnen i materialen 
(EU 2008). 
 
Minskade avfallsmängder har strävats efter sedan 70-talet. Det första viktiga steget togs 
1975 då Europaparlamentets och rådets Avfallsdirektiv (75/442/EEC) ställde krav på 
medlemsländer att stödja åtgärder för att reducera kvantiteterna av vissa avfall. Resultatet 
från detta direktiv blev grunden till formuleringen på avfallshierarkin (se fig.1), under 
vilken avfallsminimering gavs högsta prioritet. En redigering av ramdirektivet kom att 
omformulera avfallshierarkin i 2006, dock var avfallsminimering fortfarande en prioritet 
(Johansson 2008). 

 
Figur 1. Avfallshierarkin (Stena Technoworld AB 2011) 

1. Avfallsminimering- minskning avfallsmängderna och mängden farliga ämnen i 
avfallet. 

2. Återanvändning- det avfall som uppstår ska återanvändas. 
3. Materialåtervining - det avfall som uppstår kan även återvinnas som material. 
4. Energiutvining - Kan avfallet inte återanvändas eller återvinnas bör energin 
utvinnas 
(t.ex. genom förbränning). 
5. Deponering - avfall, som inte kan tas omhand på något annat sätt deponeras 
(Avfall Sverige 2010a). 
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2.1 Förebyggande av avfall och relaterade faktorer  
Drivkrafter till avfallsbildning beror på många faktorer som befolkning, BNP 
(bruttonationalprodukt), konsumtionsgraden, lagar och bestämmelser, teknikutveckling, 
och avfallshanteringsmetoder (återvinning, återanvändning, och källsortering). 
Förändring av befolkning och konjunktur är direkt kopplade till förändring i 
avfallsmängder (Mazzanti och Zoboli 2008). Som ett exempel ökade den kommunala 
avfallet med 60 procent från 1980 till 2005 i Sverige (Sjöström och Östblom 2009). 
 
För att analysera sambandet mellan ekonomisk aktivitet och uppkomsten av avfall har 
olika modeller tillämpats. I en studie visade det sig att för att det ska ske en frikoppling1 
mellan ekonomisk tillväxt och avfallsuppkomst måste uppkomsten av avfall hos både 
företag och hushåll minska i förhållande till deras ekonomiska aktivitet (Sjöström och 
Östblom 2009). Enligt forskning för framtida avfallsmängder visar der sig att en absolut 
frikoppling, där avfallsmängderna stabiliseras eller minskar, inte kommer att ske men 
endast relativ frikoppling, det vill säga de totala avfallsmängderna ökar i lägre takt än 
BNP (Ekvall och Ljunggren Söderman 2010). 
 
Figur 2 visar hur scenarier av framtida avfallsmängder. Vid hög ekonomisk tillväxt som 
motsvarar en årlig avfallsökning med 3,8 % jämfört med en historisk ökning på 3,5 % 
kan avfallsmängderna öka fyra gånger så mycket om 40 år. Å andra sidan om en 
frikoppling sker, kommer avfallsmängderna endast öka med 50 procent inom de 
närmaste 40 åren (Naturvårdsverket 2010d). 
 

Figur 2. Kurvorna visar vilka mängder avfall som kommer till kommunala avfallsanläggningar fram till år 2050 vid 
olika scenarier. Den historiska ökningen är mellan 2005‐2008 (Naturvårdsverket 2010d). 

                                                
1 Ökning av avfall stabiliserar sig gentemot ökning av BNP (Sjöström och Östblom 2009). 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En annan drivkraft bakom de ökade avfallsmängderna idag är vår livsstil och 
konsumtionsmönster. Anledningen till detta är att antalet enmanshushåll ständigt ökar 
och antalet hushåll växer snabbare än befolkningen. Dessutom har trenden till att 
konsumera snabbmat ökat, vilket leder till ytterligare avfallsmängder. Ytterligare faktorer 
som bidrar till ökade avfallsmängder är en snabb omsättning av nya produkter pga. 
konkurrens och detta i sin tur leder till att konsumenter känner att de måste köpa det 
senaste som kommer ut. Den sista drivkraften bakom ökade avfallsmänger är import och 
exportavgifter av avfall mellan olika länder skiljer sig. Vissa länder kan t.ex. ha lägre 
avgifter på avfall som exporteras än andra. I Sverige importeras mer avfall än vad det 
exporteras. Att påverka mängden avfall som bildas, såväl konsumtions- som 
produktionsavfall, är en utmaning eftersom den ekonomiska utvecklingen och våra 
livsstil- och konsumtionsmönster hänger ihop (Boverket 2003). Bland de europeiska 
länderna som studerats i denna rapport är Tyskland det enda landet som kunnat koppla 
isär avfallsgenerering från den ekonomiska tillväxten. Minskningen har varit stabil eller 
minskat något mellan 1992 och 2004 samtidigt som ekonomin har vuxit med 15 % 
(Thidell och Lindhqvist 2009). 
 
 

2.2 Avfallsminimeringens utveckling i EU 
Arbetet med att förebygga mängden avfall och mängden farliga ämnen i avfallet är 
prioriterat av EU, som nyligen tagit fram ett nytt ramdirektiv för avfall (2008/98/EG). Ett 
av EU:s nuvarande objektiv inom avfallshantering är ”frikoppling mellan ekonomisk 
tillväxt och generering av avfalls miljöpåverkan” och för att åstadkomma detta krävs 
bland annat att minskad generering av avfall (Naturvårdsverket, 2005; Dahl, 2010). 
 
Direktivet har lagt grundläggande begrepp och definitioner som berör avfallshanteringen 
i Europa. Några strategier som finns i direktivet är "Förorenaren betalar” principen och 
"Avfallshierarkin". I direktivet står det att lagstiftning och politik på avfallsområdet bör 
styras av avfallshierarkin. Enligt avfallsdirektivet ska EU:s medlemsstater, senast den 12 
december 2013, införa avfallsminimeringsprogram, med kvalitativa och kvantitativa 
objektiva förebyggande objektiv och åtgärder (EU 2008a). 
 
Andreas Versmann, General Direktor för enheten för hållbar konsumtion och produktion 
är ansvarig för det nya ramdirektivet för avfall. Versmann hävdar att i framtiden borde 
EU:s nya avfallspolitik centreras runt en omvänd avfallspyramid för att inrikta de största 
aktiviteter och åtgärder mot minimering, och återanvändning (Dahl 2010), se fig. 3. 

 
Figur 3. . Avfallsminimering omprioriterad (Dahl 2010). 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2.3 Avfallsminimering i Sverige 
Sverige är en de länder som kommit långt både tekniskt och ekonomiskt i världen. 
Reglering av avfall började så tidigt som i slutet på 1800-talet som en följd av fruktan av 
epidemier (Statistics Sweden, 2010; Andréasson, 1998). I Sverige är allmänheten mycket 
uppmärksam kring miljö och klimat frågor och därför inser de flesta hur allvarligt och 
viktigt avfallshanteringen har blivit (Avfall Sverige 2010a). Avfallshanteringen har dels i 
samband med införandet av en rad olika styrmedel, och dels med inträdet i EU förbättrats 
de senaste femton åren, dock fortsätter volymen av avfall att växa och avfallsminimering 
förblir en utmatning både lokalt och nationellt (IEA Bioenergy). 
 
 

2.3.1 Nationell Avfallsstrategi för avfallsminimering 
Sveriges samarbetsavtal med EU (EES-avtalet) och inträdet i EU 1995 har medfört att 
Sveriges hantering av avfall idag styrs av EU:s policy och regelverk. I proposition 
1997/98:145 med Sveriges miljömål har det fastlagts att avfallshierarkin är kärnan för 
svensk miljöpolitik. Ytterligare är tillämpningen av miljöbalken (1998:808) viktig för att 
spara på resurser. Den svenska riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som 
anger vilka kvaliteter miljön ska ha år 2020. Syftet med miljökvalitetsmålen är att på 
lång sikt nå en miljömässigt hållbar utveckling. Målen specificeras i 72 delmål. Avfall 
ryms under miljökvalitetsmålet (prop 2000/01:130), ”En God bebyggd miljö” läggs 
tyngden på avfallsminimering (Johansson 2008). Enligt målet ska ”den totala mängden 
genererat avfall inte öka och den resurs som avfallet utgör skall tas till vara i så hög grad 
som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras 
”(Sjöström och Östblom 2009) och den har integrerats i Sveriges nationella avfallsplan. 
(Johansson 2008) Efter en bedömning av naturvårdsverket kommer detta mål bli allt 
svårare att uppnå om ytterligare åtgärder inte sätts in. För att en absolut frikoppling 
mellan avfallsmängd och ekonomisk tillväxt ska ske, krävs stora insatser (Sjöström och 
Östblom 2009).  
 
Naturvårdsverket håller på att i samarbete med Avfall Sverige ta fram en ny nationell 
avfallsplan. Den utgår från kraven i det nya ramdirektivet för avfall och syftet är att 
minska miljöpåverkan från avfallshanteringen. Planen kommer att ange inriktningen på 
avfallsarbetet de kommande åren både för kommunal avfallsplanering och andra statliga 
myndigheter. Genom att planen tas fram i dialog med olika aktörer, såsom representanter 
från myndigheter och branschorganisationer, blir den enhetlig och accepterad. I den nya 
avfallsplanen kommer bland annat ett program för minskning av avfallets mängd och 
farlighet tas fram. Syftet är att miljöpåverkan från avfallshanteringen ska minska och 
följaktligen kunna uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen. Vidare kommer planen att 
innehålla förslag på åtgärder som olika aktörer kan vidta för att minska miljöpåverkan 
från avfallshanteringen (Naturvårdverket 2010c). 
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3. Aktörer  
I dag strävar många nivåer i svenska samhället efter åtgärder för att minska 
avfallsmängderna. Att Sverige har kommit långt inom avfallshanteringen är ingen tvekan 
om. Problemet med svensk avfallshantering är att gå över från återvinning och 
energiutvinning till återanvändning och minimering, två steg som är högre upp i 
avfallshierarkin (Johansson 2008). Avfallsminimering i Sverige är i ett utvecklingsskede 
och det krävs aktörer och styrmedel för att tydliga resultat ska uppnås. I detta kapitel 
kommer olika kategorier av aktörer att diskuteras. 
 
 

3.1. EU  
Europeiska unionen (EU) med 27 medlemsstater grundades 1993. Huvudobjektivet med 
EU är att skapa förutsättningar för en inre marknad utan begränsningar med fri rörlighet 
för varor, tjänster, kapital och människor. Dessa benämns "de fyra friheterna" 
(EUROPA). Medlemsstaterna samarbetar ständigt kring nya fördrag. Dessutom har dessa 
stater överfört en del av sin självständighet till ett system av förenade institutioner varav 
det finns sju. Basen av Europeiska unionens struktur utgörs av institutionerna, vilka 
regleras i Europeiska unionens fördrag. För att utföra sina uppgifter tillämpar 
institutionerna rättsakter varav det finns tre typer: förordningar, direktiv och beslut. 
Direktiven måste integreras med medlemsländernas nationella rätt, med ett val av 
huruvida integreringen ska ske. Resultatet i Direktiven är bindande för medlemsländerna 
(Åkerskog 2009). Avfallsdirektivet 2008/98/EC som beskrivit tidigare i rapporten är ett 
exempel. 
 
EU: s strategi för hållbar utveckling som antogs år 2001 formulerar ett mål inom 
miljöpolitik: 
”Att bryta sambandet mellan avfallsproduktion och ekonomisk tillväxt, och att kraftigt 
minska de totala mängder som genereras genom ökade insatser för att förebygga 
uppkomsten av avfall, effektivare användning av resurser och en övergång till mer 
hållbara konsumtionsmönster” (Hagberg 2008). 
 
Under de senaste 35 åren har avfall varit i centrum i EU:s miljöpolitik. Trots stora 
insatser och framgångar inom avfallssektorn har EU har ännu inte lyckats att sätta stopp 
för ökningen. Det finns några skäl till detta. För det första följs inte lagstiftningen som 
den borde.  För det andra kan lagstiftningen ibland vara ofattbar och svår att tolka. För 
det tredje har alla möjligheter för att förebygga avfall ännu inte fullständigt utnyttjats. De 
grundläggande målen för EU:s avfallspolitik inkluderar förebyggande av avfall men när 
det gäller förebyggande av avfall har 
EU inte kunnat uppnå de målen som varit uppsatta ännu. Några strategier som införts de 
senaste fem åren är bland annat en förenkling av den existerande lagstiftningen. 
Dessutom kommer alla faser i en resurs liv att vara viktiga eftersom avfall produceras i 
all led i produktionsprocessen. Detta leder till bättre prioriteringsförmåga och 
effektivisering av strategier. För att effektivisera förebyggandet av avfall har EU främjat 
andra länders avfallspolitik med olika instrument och direktiv. Några exempel är den 
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integrerade produktpolitiken och direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet2) (EUR-LEX, 2005). 

3.2 Avfall Sverige 
En annan aktör som samverkar till den nationella avfallsminimeringsplanen är Avfall 
Sverige. 
Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen inom avfall och återvinning, vars 
400 medlemmar består av kommuner, kommunala bolag och privata företag (Avfall 
Sverige 2010a). Avfalls Sveriges roll är att representera medlemmarna och hjälpa de att 
utvecklas samt se till att aktiviteter som föreslås av olika projektanordnare registreras och 
godkänns. Detta görs genom bildning av nätverk, kunskapsspridning och utövning av 
inflytande på beslutsfattare. Organisationen arbetar mot en hållbarare avfallshantering 
som är miljösäkert och innefattar ett samhällsansvar (Avfall Sverige 2010b).  
För att öka medvetenheten kring avfallspolitiken i EU driver Avfall Sverige tillsammans 
med Naturvårdsverket, det treåriga projektet ”Europa minskar avfallet”, som syftar till att 
öka medvetenheten kring avfallspolitiken i EU. Detta kommer att beskrivas i kapitlet om 
åtgärder (Avfall Sverige 2010a). 
 
 
3.3 Naturvårdsverket  
Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten som ska vara pådrivande och 
samlande i miljöarbetet. Föreskrifter, allmänna råd och annan vägledning inklusive 
tillsynsvägledning tas fram. Verket har även en partsroll att driva miljöfrågor i samband 
med tillståndsprövning enligt Miljöbalken. Vidare stödjer den regeringen i EU-arbetet 
(Naturvårdverket 2005). 
 
På avfallsområdet har Naturvårdsverket fått ett breddat ansvar att bevaka både att 
avfallshanteringen är miljömässigt godtagbar samt är effektiv för samhället och enkel för 
konsumenterna. Ett nationellt avfallsråd inrättades därför vid Naturvårdsverket 2004 som 
ett stöd och samråd i genomförandet av avfallspolitiken. Naturvårdsverket följer även 
upp olika miljömål och samordnar arbetet med den miljömålsövergripande 
åtgärdsstrategin ”Giftfria och resurssnåla kretslopp” som var underlag för regeringens 
miljöproposition år 2009 med fokus på styrmedel inom bland annat konsumtionsmönster. 
Vidare tar Naturvårdsverket också fram avfallsstatistik som redovisas till EU vartannat år 
(Naturvårdverket 2005). Slutligen finansierar Naturvårdsverket på forskning kring avfall 
då resultaten viktigt underlag för att fatta beslut och arbeta med miljömålen, miljöbalken 
och internationella förhandlingar (Naturvårdsverket 2009b).  
I arbetet med att förebygga avfall tittar Naturvårdsverket på följande frågor: 

• “Hur har mängderna utvecklats?  

• Vilka miljövinster kan minskade avfallsmängder ge?  

• Vilka styrmedel är effektiva för att förebygga uppkomst?  
• Hur kan miljöbalken användas för att förebygga att avfall uppstår?” 

(Naturvårdverket 2010a) 

                                                
2 Under åren har direktivet ändrats vid fyra tillfällen för att i 2008 konsolideras i direktiv 2008/1/EG.87 (EU 2008b). 
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3.4 Håll Sverige Rent 
Håll Sverige Rent är en privat Stiftelse som grundades 1983 av Naturvårdsverket och 
Returpack. Verksamheten bygger på att långsiktigt arbete mot att förebygga avfall. Detta 
sker genom olika projekt, kampanjer, utdelning av miljömärkelser och miljöutbildningar 
för att minska individers och olika verksamheters miljöpåverkan. Håll Sverige engagerar 
människor runt om i Sverige i kampen mot nedskräpningen med syftet är att ändra 
beteenden och fårstå nedskräpningens konsekvenser. Organisationen inriktar sig främst 
mot barn och ungdomar.  Genom att ändra deras beteenden mot nedskräpning tidigt och 
få de att bli mer miljömedvetna kan en hållbar livsstil som har överseende med miljön 
utvecklas. Håll Sverige Rent skapar intressen, motivation och medvetenhet genom att bl. 
a erbjuda utbildningar som är anpassade till individer (Håll Sverige Rent 2010). Håll 
Sverige Rent har medverkat i Europa Minskar Avfallet med bl.a genom att. publicera 
rapporter i 8 kommuner om studier av nedskräpning med syftet att ändra beteenden hos 
konsumenter (EURPEAN WEEK FOR WASTE REDUCTION 2009). 
 
 

3.5 Kommuner  
Alla kommuner är skyldiga, sedan 1991 enligt miljöbalken, att ha sina egna avfallsplan. 
Allt avfall inkluderas i planerna men fokus ligger främst på hushållsavfallet. Tack vare 
införandet av kommunala avfallsplaneringen har mycket framsteg gjorts inom 
förebyggande av avfall. (Naturvårdsverket 2009; Naturvårdsverket 2010b). Planen 
innehåller t.ex. åtgärder för att förebygga förpackningsavfall och returpapper samt hur de 
kan återanvändas (Naturvårdsverkets författningssamling 2006). De viktigaste rollerna 
som Kommunen har i avfallsminimeringen är att informera allmänheten om 
förebyggande åtgärder, samordna aktiviteter och kampanjer samt främja återanvändning 
genom t.ex. återvinningscentraler och secondhand butiker. Vidare kan kommunen genom 
olika strategier arbeta mot beteendeförändringar hos konsumenterna för att minska sin 
produktion av hushållsavfall (Naturvårdsverket 2010a). I åtgärdsdelen i rapporten 
kommer två kommuner, som idag genom återanvändning bidrar till förebyggande av 
avfall, att diskuteras. 
 
 

3.6 Konsumenter 
En stark fokus idag har varit på konsumtionsavfallet, som ständigt ökar. På grund av 
trenden i konsumtionsmönstret förväntas en fördubbling av avfallsmängderna till år 
2030. I 2009 gjordes en undersökning bland svenska folket i syfte med hur deras 
tankesätt är i frågor som berör konsumtion och avfallsminimering. Undersökningen, 
gjordes som stöd till projektet ”Europa minskar avfallet” av undersökningsföretaget 
Growth From Knowledge, GfK.. Tusen slumpmässigt utvalda svenska medborgare över 
hela landet deltog i undersökningen Det visade sig att 70 procent är aktiva idag när det 
gäller att minska sitt eget avfall. Undersökningen visar också att den grupp som är 
medvetna om deras egna privata konsumtion och mängden avfall och som gör betydligt 
mer för att minska sina avfallsmängder är främst kvinnor och familjer med barn. 
Konsumenten kan påverka avfallsmängderna som uppstår på olika sätt men fortfarande 



22 
 

tror ca en tredjedel av svenska befolkningen att deras konsumtion inte påverkar mängden 
avfallsmängderna (Norborg 2009). 

4. Åtgärder 
Åtgärder och styrmedel inom avfallshantering är idag mest riktade mot de nedre delarna 
av avfallshierarkin. I det nya ramdirektivet ska medlemsländerna reflektera på olika 
åtgärder som anges. För att komma tillrätta med dessa ökade avfallsmängder krävs olika 
styrmedel och åtgärder som bidrar till att förebygga att avfall överhuvudtaget uppstår. 
Dessutom krävs ytterligare åtgärder för återanvändning av det avfall som trots allt bildas 
(EU, 2008; Bisaillon et al. 2009). I dagsläget är de första stegen (steg 1–3 i 
avfallshierarkin) de överlägset dyraste och de sista stegen (steg 4–5 i avfallshierarkin) de 
billigaste. Därför krävs styrmedel för att vända trenden och mot en ökad prioritering av 
avfallshierarkin (Johnson et al. 2009) som beskrivs i fig. 2. 
 
Enligt en studie som gjordes av Europeiska Kommissionen i 2009 gjordes en fördelning 
av åtgärdskategorier för avfallsminimering. Främjande av återanvändning och reparation 
visade sig vara den största åtgärden som utövas på lokal nivå. De andra åtgärderna som 
utövades i stor utsträckning var informationsgivning och ekonomiska styrmedel. De 
åtgärder som satsades minst på var främjande av miljömärken och utveckling av 
indikatorer. Se fig. 4. Undersökningen visade också att bland 24 länder inom EU som 
gjort mest initiativ var Italien följt av Belgien och Österrike. Sveriges rankades på tionde 
plats (European Commission 2009). 
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Figur 4. Fördelning av avfallsminimeringsåtgärder i EU (European Commission 2009). 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4.1 Information 
Information som styrmedel har två syften. Dels används det att direkt påverka 
människors beteenden och dels för att möjliggöra för andra kommande styrmedel 
(Bisaillon et al. 2009). 
Information är endast inte tillräcklig för att förebygga avfall utan behöver kombineras 
med andra styrmedel. En förutsättning för beteende förändringar är att informationen 
kommuniceras på rätt sätt så att så mottagaren ser en återkoppling mellan sitt eget 
beteende och avfallshanteringen. För att öka effekten av budskapet ytterligare kan det 
vara värt att ge praktiskt handledning för att minska avfall. Kommuner kan t.ex. skicka 
en avfallsrådgivare till hushållen som ger råd och information om avfallsminimering 
(Bisaillon et al. 2009). 
För att ytterligare höja medvetandet för konsumenter kring olika åtgärder kan internet 
användas som informationskälla, där portaler som tillhandahåller praktisk information till 
konsumenter om olika sätt att förebygga avfall ges. Ett exempel är sajten 
Eunaofaçolixo.com i Portugal (”jag skapar inte skräp”) som presenterar vissa åtgärder 
som kan vidtas i en rad 
sammanhang, som i hemmet, på arbetsplatsen och under särskilda fritidsaktiviteter. 
(European Commission 2009). 
 
Trots att avfallsförebyggande åtgärder är mycket mer miljövänligare än återvinning 
är de inte lika självklara. Kampanjer fokuserar på synliga åtgärder, såsom användning av 
tygpåsar istället för plastpåsar, och användning av "ingen skräppost" klistermärken. Ett 
exempel här är Stop Pub kampanjen i Frankrike, som fick 2,6 miljoner förfrågningar om 
"ingen skräppost" klistermärken under det första året av sin kampanj. Andra exempel är 
kampanjen ”Love Food Hate Waste” och ”Real Nappies” kampanjen i Storbritannien. 
Andra kampanjer poängterar ersättning av kranvatten för vattenflaskor i Portugal och 
Italien (European Commission 2009). 
 
Europa minskar avfallet är ett 3-årigt projekt, som stöds av EU-kommissionen och deras 
program LIFE+. Inom varje medlemsland har kommissionen utsett en nationell 
koordinator. Avfall Sverige är organisatör i Sverige och samordnar och medverkar i 
projektet tillsammans med Naturvårdsverket. Inom projektet betonas speciellt vikten av 
att förhindra att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. 
För mycket avfall, bättre produktion, bättre konsumtion, längre livslängd för produkter, 
och mindre avfall som kastas är några olika teman som kommer att diskuteras. Dessutom 
kommer en rad olika företag, organisationer och diverse aktörer att medverka. Det 
övergripande syftet med ”Europa minskar avfallet” är som följer (Naturvårdverket 
2010b). 

• ”Öka medvetenheten kring avfallspolitiken i EU och dess medlemsländer. 
• Främja hållbar avfallsminimering i Europa genom att Sverige och övriga 

medlemsländer mer aktivt börjar arbeta med att minska både mängden avfall och 
avfallets farlighet. 

• Visa konsumtionens direkta påverkan på miljön och växthuseffekten, och 
understryka sambanden mellan avfallsminimering och hållbar utveckling. 

• Genom olika typer av aktiviteter är det önskvärt att öka medvetenheten bland 
befolkningen om att det genereras för mycket avfall och genom aktiviteterna 
påverka allmänheten till att minska sina avfallsmängder. 
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• Genom konkreta exempel belysa vad olika aktörer åstadkommit när det gäller 
avfallsminimering” (Naturvårdverket 2010b). 

Projektet startade i 2009 och kommer att pågå under perioden 20-28 november. Förra 
året deltog 10 länder i Europa och i Sverige anordnade 57 aktörer olika aktiviteter runt 
om i landet.  I år jobbar Avfall Sverige främst att få med 100 aktörer (Naturvårdverket 
2010b). 
 
Ett land som också är aktiv inom att minska konsumtionen är Österrike. Ett antal projekt 
har genomförts i Wien där huvudsakligen immateriell konsumtion uppmuntras och andra 
tjänster förespråkas i form av teater, är museer, bio etc. (Thidell och Lindhqvist 2009). 
 
 

4.2 Utbildning 
Utbildning inom förebyggandet av avfall till allmänheten kan bidra till minskning av 
belastningen av miljön från konsumtionen. 
 
Renova är ett av företagen som satsar på utbildning bland främst ungdomar. Genom bl.a. 
studiebesök till olika avfallsbehandlingsanläggningar kommer ungdomar att få en 
uppfattning av de enorma mängder av avfall som genereras och kommer på långsikt var 
medvetna om förebyggandets betydelse (Profu 2010). 
I Göteborgs Kommun främjar Kretsloppskontoret kretsloppstänkande och andra 
miljöfrågor för skolbarn och ungdomar genom att ge information och öka deras kunskap 
om miljöfrågor. Med utbildningspaketet som är ett spel, ”Outside the Box” är tanken att 
eleverna får en ny syn på sin konsumtion och hur det påverkar miljön. Ungdomarna delas 
upp i grupper och får göra vissa val och diskutera fram om hur de kommer att påverka 
miljöbelastningen och vilka begränsningar som finns. Begränsningar kan ske genom att 
köpa begagnat, välja bort eller dela produkten med någon annan. Till spelet hör även en 
film som ytterligare redskap som belyser hur starkt våra val som konsumenter kan 
förändra avfallsproblematiken och hela uppgiften diskuteras avslutningsvis. Även vuxna 
kan ta del av utbildningen (Göteborgs stad 2010). 
 
Ett annat land som satsar på utbildning av barn är Schweiz. I Schweiz förses grundskolan 
med läromaterial för olika åldersgrupper grundskolan (Der kluge Einkaufswagen – den 
kloka varukorgen) med syftet att tidigt lära barnen att väja rätt och för att förebygga 
avfall (Thidell och Lindhqvist 2009). I övrigt tillämpas i många länder Ecoteam som 
kommer att beröras i avsnitt. 
 
Slutligen kan utbildning vara effektiv för avfallsminimering i all samhällssektorer: 
vaktmästare, vicevärdar, renhållningsarbetare och, personal vid containerplatser, personal 
i livsmedelsbranschen och övrig industri som hanterar och kan minimera avfall. (Thidell 
och Lindhqvist 2009). 
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4.3 Beteendeförändringar 
I 2010 startade coach i Kretsloppskontorets regi tillsammans med Miljöförvaltningen, 
Konsument Göteborg och Familjebostäder ett pilotprojekt för avfallsminimering. Fem 
stycken pilotfamiljer i Göteborg deltog. Syftet var att få familjers beteenden och 
konsumtionsmönster att bli långsiktigt hållbara. Tips och råd som till familjerna inom 
fyra konsumtionsområden äta, bo, resa, och shoppa. Familjernas erfarenheter delades 
sedan med andra göteborgare. Idén var att familjerna skulle verka som pionjärer för en 
mer hållbar livsstil. Föregångare till projektet var Ecoteams i Storbritannien som bland 
annat arbetar för avfallsminimering.  Vänner och grannar grupperas och genom 
diskussionsgrupper och studiecirklar och andra aktiviteter ges information om hur 
minskning av miljöpåverkan kan ske vid bland annat avfallsminimering. Liknande 
projekt genomfördes i Belgien med sex deltagande familjer där minskning av matavfall 
var 80 % (motsvarar tio kg per person). De viktigaste åtgärdarna som gav resultat var 
planering av inköp, korrekt förvaring och att ta tillvara av matrester. Även Holland 
tillämpar Ecoteams i arbetet mot att förebygga avfall (Profu, 2010; Thidell och 
Lindhqvist 2009).  
 
 

4.4  Främjande av återanvändning och reparation 
Livslängden på produkter påverkar inte bara den totala miljöpåverkan men även 
resursförbrukningen och avfallsmängden. När livslängden ökar kan även mindre 
produktionsavfall uppkomma. Reparering av en produkt bidrar till reduktion av avfall 
genom att byta ut delar, måla etc. Återanvändning och reparationsverkstäder finns redan i 
mer än 10 EU-medlemsstater, som fristående anläggningar eller i regionala eller 
nationella nätverk. De ger en viktig tjänst genom att förlänga livet på ett brett utbud av 
konsumentprodukter hindrar därmed avfall att deponeras (European Commission 2009). 
Ett land som har gått långt inom återanvändning är Italien. Allt från återanvändning av 
förpackningar till, mjölk i returflaskor, tvättbara tygblöjor och tygkassar uppmuntras. I 
Tyskland satsar industrin på producering av produkter som kan återanvändas. I Danmark 
satsas återanvändning av transportemballage inom detaljhandeln (Thidell och Lindhqvist 
2009).  
 
Genom andrahandsmarknader har det blivit möjligt att sälja och byta ut förbrukade 
produkter. Begagnade produkter exporteras även till utomlands (Goldstein 2006). 
 
I Sverige kan nämnas två kommuner som gjort insatser inom återanvändning. Östersunds 
kommun samverkar med projektet ”Europa minskar avfallet” främst genom att uppmana 
till återanvändning. Renhållningen i Östersund, i samarbete med Frälsningsarmen, 
Pingstkyrkan och Röda Korset, uppmanar för Second Hand handeln genom skänkning av 
överblivna saker till biståndsverksamhet och köp av begagnat istället för att köpa nytt. 
Överblivna saker kan antingen lämnas direkt till biståndsorganisationerna eller föras till 
en kur på Återvinningscentralen i Odenskog som så småningom går till Frälsningsarmén, 
Pingstkyrkan och Röda Korsets Second Hand-butiker. Vinsten går till bistånd i hela 
världen (Edlund 2010). En annan kommun som bör nämnas som gjort insatser inom 
återanvändning är Göteborgskommun där huvudaktörerna är representanter från 
Kretsloppskontoret och Renova (Profu 2010). Med införandet kretsloppsparken 
Alelyckan, där hushåll kan skänka sitt “avfall” till välgörenhet och som kan återanvändas 
i secondhand butiker. Det som blir kvar återvinns. Kretsloppsparken fungerar även som 
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ett informationscenter för allmänheten, föreningar etc. för att kunna sprida kunskap inom 
avfallsprevention. I parken kan alla möjliga varor ifrån fönster till toalettstolar hittas 
(Göteborg stad Kretslopp 2010). På likadant sätt har återanvändning åstadkommits i 
Bristol där nätverket Furniture re-use network (FRN) bidragit till 60 % minskning av 
grovavfall (Profu 2010). 
 
Ett annat sätt där produkter och varor kan återanvändas är genom distribution av 
överskottsproduktion av varor som skulle kasseras till hjälporganisationer och individer.  
Detta görs via tjänsteföretaget Allwin som arbetar med industrin och företag i Stockholm, 
Göteborg samt Öresundsregionen. Allwin är ett non-profit företag med syftet att minska 
belastningen på miljön. Även sajter på internet som Skänkes.se möjliggör att individer 
kan ge bort och hitta nya saker helt gratis (Allwin, 2011; Skänkes.se). 
 
Ett annat sätt som Europa minskar avfallet har bidragit till lösning till problematiken 
kring avfallet från konsumtion av textiler är genom klädbibliotek. Lånegarderoben är ett 
ställe där människor har möjlighet att låna kläder precis som böcker (Profu, 2010; My 
newsdesk, 2010). 
 
Två länder där kommunerna är aktiva inom att bidra till återanvändning är Finland och 
Danmark. I Finland arbetar kommunerna självständigt med fokus på konsumtion där 
tjänster som uthyrning av kärl och apparater, bibliotekstjänster och allmänna 
kommunikationsmedel, samt möjligheten att använda olika reparationsutrymmen och 
tvättstugor erbjuds. I Danmark är speciellt arbetet inom återanvändning av grovsopor ett 
sätt för kommunerna sätt att bidra till avfallsminimering (Thidell och Lindhqvist 2009). 
 
 

4.5 Stöd för forskning 
Naturvårdsverket jobbar just nu med en konsekvensanalys för de åtgärder och eventuellt 
förslag till styrmedel som kommer att presenteras i den nationella avfallsplanen. 
Naturvårdsverket sponsrar bl.a. forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering som 
består av drygt 25 forskare från olika högskolor, universitet, institut och företag runt om i 
Sverige. Forskning går till att ta fram effektiva styrmedel och strategier som resulterar i 
en hållbar avfallshantering i framtiden. Styrmedlen är främst baserade på den övre delen 
av avfallshierarkin. Många av dessa styrmedelsförslag håller just nu på att utvärderas av 
forskare från olika discipliner inom programmet och de som har potential att bli 
verklighet i framtiden är Viktbaserad avfallstaxa för hushåll, Reklam ja tack, Ändrade 
momsregler och råvaruskatt (Hållbar Avfallshantering, 2010; Henriksson, 2010). Dessa 
styrmedel kommer att diskuteras längre fram i rapporten. 
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4.6 Ekonomiska Styrmedel 
Att få bukt med allt avfall som genereras kan ekonomiska styrmedel riktade mot att 
förebygga uppkomsten av avfall i samhället tillämpas. 

4.6.1 Viktsbaserad avfallstaxa 
Viktbaserad avfallstaxan är ett styrmedel som införts med syftena att förebygga avfall 
och skapa incitament för återanvändning. 
 
Avfallstaxa är den avgift som kommunerna tar ut av alla fastighetsägare för insamling, 
behandling, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall. Den vanligaste taxan i 
Sverige  
är baserad på volymen, vilket innebär att priset är fast för sopkärlet. I dag är trenden att 
kommunerna börjar övergå till den viktbaserade taxan då fastighetsägaren betalar ett pris 
per kg avfall. Av Sveriges 290 kommuner tillämpar 26 denna taxa vilket motsvarar ca 9 
% av Sveriges befolkning (Hörnfeldt 2010). Den viktbaserade avfallstaxan började för 
första gången 1994 i Varbergs kommun då kommunens avfall minskade med hela 27 % 
och de övriga kommuner som införde taxan minskade sina avfallsmängder i genomsnitt 
med 20 %. Studier visar att potentialen för avfallsminskning i svenska kommuner kan 
vara upp till 30-50 % (Dahl 2010). Detta bidrar till främjande av sortering och mindre 
generering av avfall genom bland annat återanvändning och berör både konsumenter och 
producenter. Med införande av viktbaserad avfallstaxa i Umeåkommun 2010 minskade 
avfallsmängden i sopkärlen och ökade på återvinningscentralen (Hörnfeldt 2010). När 
avfallstaxan infördes i Göteborg var huvudsyftet med att taxan skulle resultera i en 
omfördelning av avfallsmängden till olika behandlingsalternativ men även en minskning 
av avfallsmängder (Profu 2010). 
En viktbaserad taxa är relativt enkel att införa. En våg och t ex streckkodsavläsare för att 
registrera vikten för varje kund är tillräcklig för att systemet ska fungera. I stora drag har 
styrmedlet anpassat sig till de lokala förhållandena och hushållen i kommunerna, som 
infört avfallstaxan, har varit nöjda med styrmedlet (Dahl 2010). 
Majoriteten av länder som blev medlemmar i EU mellan 2004 och 2007 införde den 
viktbaserade avfallstaxan. Studier ibland annat Nederländerna och Irland visar att 
viktbaserad avfallstaxa kan minska avfallsmängderna med så mycket som 40-50% i 
kärlen (Profu 2010).  
 
Då den viktbaserade taxan ger störst ekonomiskt incitament finns i vissa europeiska 
länder och USA ett liknande system, de s.k. ”säck/etikettsystemet”, där hushållen förser 
sina sopsäckar med speciella etiketter. Detta system ger också bra incitament till 
minskning av avfall då hushållen endast betalar för de säckar som de placerar ut för 
uttömning. Systemet ger hushållen alternativ för att varierar sitt val inför hur ofta och hur 
mycket avfall de vill kassera (Dahlén et al. 2009). 

4.6.2 Skatter och avgifter 
Avfallskatter och avgifter kan användas för att främja avfallsminimeringsbeteende och 
uppmuntra utvecklingen och användningen av miljöledningssystem som ökar 
materialeffektivitet. Skatter och avgifter kan tas ut för särskilda avfallsflöden. Som 
exempel kan nämnas den kolbaserade förpackningsskatten i Nederländerna. Som ett 
förslag från Europeiska Kommissionen kan skatteincitament användas för att främja 
återanvändning och reparation genom att t.ex. undanta återanvändning och 
reparationscentra från vissa skatter eller genom att sänka skatt på försäljning av 
återanvändbara varor (European Commission 2009). 
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Det är viktigt att förebyggande åtgärder införs i ett tidigt led, långt innan avfallet uppstår. 
Högre skatt på råvaror är exempel på styrmedel som kan vara effektiv. Ett annat exempel 
är att sänka momsen vad beträffar tjänster och miljömärkta varor (European Commission 
2009). 
 
Avsikten med ändrade momsregler är att öka incitament för tjänstesektorn istället för 
tillverkningssektorn. Efterfrågan för varor som bidrar till mer avfallsgenerering skulle 
minska då mer moms sätts på dem. Om styrmedlet kommer att ha någon verkan kan 
avfall förebyggas genom att konsumenter övergår till mer miljövänliga varor och tjänster 
(European Commission 2009). 
 
 

4.7 Miljöanpassad offentlig upphandling (MOU) 
Avfallsminimering innebär också en reduktion av farliga ämnen i avfallet. Ett styrmedel 
som tar hänsyn till detta är Miljanpassad offentlig upphandling (MOU).  
Miljöanpassad offentlig upphandling innebär att offentliga myndigheter tar miljöhänsyn 
och ställer miljökrav i upphandling av varor och tjänster. Miljöanpassad offentlig 
upphandling leder till ökad efterfrågan av miljövänligare produkter då statliga och lokala 
myndigheter främjar den gröna marknaden genom inköp och 
distribution av information om gröna produkter och tjänster. Flera 
miljöstyrande verktyg kan användas för leverans av informationen, 
såsom miljömärkning och mljövarudeklarationer. Några exempel av 
främjande av miljömärkning som Svanen och Bra Miljöval. Svanen 
används för bl.a. biltvättar, hotell och detaljhandeln (se fig. 5) medan 
Bra Miljöval används för transporttjänster. EU:s motsvarande 
miljömärke är Ecolabel med syftena att dels främja användning av produkter som har 
mindre effekt på miljön, samt som en guide för konsumenter inför sitt 
val av miljövänliga produkter (Lestander, 2007; Natruvårdsverket, 
2002; Svanen.se). 
  
Andra verktyg som kan nämnas är utveckling av socialt ansvarstagande genom spridning 
av information och utbildning till allmänheten. Ett allt vanligare verktyg är krav på 
miljöcertifiering som t.ex. miljöledningssystem. Andra exempel är kontroll och krav på 
vilka produkter som används samt utsläppsnivåer inom verksamheter (Perman et al. 
2003). 
 
 

4.8 Åtgärder för minskad reklam 
3,5 miljarder oadresserade enheter av reklam delas till våra brevlådor varje år och 55 % 
av all post vi får är oadresserad reklam! Detta har ökat med 22 % sedan 2002. 
Oadresserad reklam kan minskas genom en ”nej tack” skylt till ens dörr, eller beställa en 
från Naturskyddsföreningen. Adresserad reklam kan spärras genom att kontakta Sema 
Group Info Data AB, box 34 101, 100 26 Stockholm, där begäran att bli spärrad för 
adresserad direktreklam kan göras. En organisation som samarbetar med 
naturskyddsföreningen är Yourmail, där gammal pappersreklam ersätts med digitala för 
att bidra till minskning av pappersavfall och skapa medvetenhet kring de miljöeffekter 
som gruppreklam och oadresserad reklam för med sig (Naturskyddsföreningen, 2010; 

Figur 5. Svanen 
(Svanen.se). 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Yourmail, 2010). En ”Nej tack reklam” skylt kan beställas via Yourmails hemsida, se fig. 
6. 
 
Reklam som delas ut till hushållen är en källa till ökade avfallsmängder. Idag får all 
reklam förutom de som sätter upp en lapp som säger ”Ingen reklam tack”. Med detta 
system utgår reklamföretagen att reklam ska utdelas till alla hushåll. 
Forskarna i hållbaravfallshantering påstår att om utgångspunkten blir att 
endast reklam delas ut till de som vill ha reklam genom att hushållen 
sätter upp en skylt som säger ”Reklam ja tack” kommer en mindre 
produktion av reklam att resultera och därmed mindre pappersavfall 
kommer att bildas (Bisaillon et al. 2009). I Norge infördes styrmedlet i 
flera städer 2008. Forskarna i Hållbaravfallshantering har gjort en 
uppskattning att upp till 80 % av direkt reklam kommer att minska om styrmedlet införs i 
Sverige. Detta motsvarar en minskning med 12 kg/person (Bisaillon et al. 2009). En 
ytterligare konsekvens med införandet av ”Reklam ja Tack” skulle kunna bli att Internet-
reklam ökar för att locka allmänheten istället- en miljövänlig strategi för 
att göra reklam. 
 
 

4.9 Åtgärder för minskad matavfall  
Den svenska livsmedelshanteringen har stor effekt på klimatet och miljön genom att de 
stora spillen bidrar bland annat till övergödning, koldioxidutsläpp och spridning av gifter.  
Naturvårdsverket arbetar på olika sätt att öka medvetenheten hos olika aktörer om 
innebörden av minskning av livsmedelsavfall. Hushållsavfall är en central område som 
Naturvårdsverket jobbar med. I Giftfria och resurssnåla kretsloppsstrategin finns en rad 
åtgärder i strävan att minska matspillet. I 2008 anordnades en workshop för att informera 
om åtgärderna till olika myndigheter och företag (Naturvårdverket 2010b). 

I Projektet ”Europa minskar avfallet” har också en rad aktörer gjort insatser för att 
minska matavfallet. Några exempel är: 

• ”Skolrestaurangen på Thorin Business School i Gävle och Arken konferenscenter 
i Göteborg kommer att skänka mat som slängs till ideella föreningar. 

•  ICA Tuna i Lund gör lunchmat av varor med kort bäst-före-datum. 

• Eurests ca 150 restauranger ska mäta avfallet och jobba för avfallsminskning 
mot både matgäster och anställda”. (Avfall Sverige 2010a). 

Information till hushåll och företag om avfallsmängder och behandling kan bidra till 
beteenden som bidrar till minskning av avfall. Naturvårdsverket har deltagit i en kampanj 
med Livsmedelsverket för att informera aktörer inom livsmedelskedjan för hur man kan 
förebygga matavfall. Information till hushåll kan vara av stor betydelse för att minska 
matavfall, där 10-20 % av livsmedlen som köps kastas. Informationskampanjen betonar 
viktiga åtgärder för minskning av matavfall. Bland samtliga åtgärder är: 
 

• Koppling mellan kastad mat och miljöpåverkan 
• Planera inköp 
• Hantering och förvaring av livsmedel 
• Kontroll av ”bäst-före-datum” vid inköp 

Figur 6. Reklam Nej 
Tack” skylt (Yourmail 
2010). 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• Miljöanpassade kostråd inklusive hur man tillvaratar rester (Naturvårdsverket 
2008). 

 
En av aktiviteterna som arrangerades som en del av Europa minskar avfallet var ett 
seminarium den i november 2010, av naturvårdsverket och SaMMa3 
(Samverkansgruppen för minskat matavfall). Fokus låg på minskning 
av livsmedelssvinnet från butiker, grossister och restauranger. 
Deltagarna var från olika led i livsmedelskedjan, men även forskare 
samt berörda myndigheter och samhällsintressenter. Det visade sig 
att hushållen svarar för det enskilt största svinnet i livsmedelskedjan 
jämfört med stormarknader, restauranger och livsmedelsindustrin 
totalt kombinerad. Under seminariet presenterades flera åtgärder inför minskning av 
matsvinnet. En av dem var ICA MAXI:s ”Ät snart-handla smart!” märke. Då färskvaror 
närmar sig ”bäst-före-datum” blir de märkta med detta märke och blir prissänkta 
(Naturvårdsverket 2010e; MAXI ICA STORMARKNAD 2010),  
Se fig. 7.  
 
Många affärer har erbjudanden för att locka kunder som ”ta 2 betala för 1”. Detta är ett 
effektivt sätt att locka kunder. Dock är det inte alltid man behöver köpa två och resultatet 
blir ett bidrag till avfallsminimering. I Storbritannien har bl.a. Tesco infört insatser med 
att förebygga avfall genom att erbjuda kunden att få köpa en produkt och få den andra 
senare (”But one get one later”) (Poulter 2009). 
 
 

5. Analys och diskussion 
I översikten över situationen av avfallsminimering som presenterats utöver i Europa och i 
Sverige finns några viktiga trender som kommer att diskuteras i denna del av rapporten. 
Jag kommer även att presentera hur långt Sverige har kommit inom arbetet av att 
förebygga avfall genom en jämförelse med andra EU länder. 
 
Det som är gemensamt i avfallshanteringspolicyn för de länder som studerats är att 
utgångspunkten är avfallshierarkin med avfallsminimeringen som kärnan. Många länder 
har som mål att bryta sambandet mellan ökade avfallsmängder och BNP, vilket stämmer 
överens med målet för EU direktivet 2008. En annan trend är att Sverige liksom många 
andra EU länder strävar efter och har börjat med att involvera olika aktörer i arbetet med 
avfallsminimering i projekt och kampanjer. Vidare är konsumenter en central målgrupp 
och för i många länders åtgärdsplaner och i Sverige och andra länder är det speciellt 
matavfallet som mest uppmärksammats. Slutligen är faktum att avfallsmängderna 
fortsätter att stiga i samma takt eller snabbare än BNP trots förbyggande åtgärder, med 
Tyskland som undantag. Hur Tyskland har lyckats med detta är inte klart men enligt 
Avfall Sverige ”kan att de höga målsättningarna och även resultaten för den tyska 
förpackningsinsamlingen har medfört i att det finns starkare incitament att minska 
förpackningsmängderna”. Avfall Sverige hävdar även att källor från Tyskland visar att 
informationsinsatser och producentansvaret kan ligga bakom detta. Men dessa 
                                                
3 I SaMMa sitter representanter från Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Konsumentföreningen Stockholm, Avfall 
Sverige, SLU, SIWI, Lantmännen, IVL Svenska Miljöinstitutet, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen 
(Naturvårdsverket 2010e). 

Figur 7. ICA MAXI märke (MAXI 
ICA STORMARKNAD 2010) 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förklaringar är inte definitiva och det krävs en djupare undersökning (Thidell och 
Lindhqvist 2009).  
 
I de flesta länderna betonas producentansvaret som en viktig roll inom avfallsminimering 
men enligt Avfall Sverige har producentansvaret inte varit effektiv nog och belägg 
saknas om huruvida producentansvaret varit effektiv (Gripvall 2010). En väldigt 
allomfattande åtgärd som hittas i alla länder är information med mer eller mindre 
fördjupning och inriktning till producenter och konsumenter. Ett ytterligare styrmedel 
som förekommer i många länder är återanvändning och reparation. I detta område har 
Sverige fortfarande inte kommit lika långt som länderna Italien, Holland och Tyskland. 
Dessa länder har ökat sin insats genom återanvändning av t.ex. flaskor, blöjor och 
emballage.  
 
I Sverige strävar aktörer idag för ett ökat samarbete inom avfallsminimering genom t.ex. 
olika projekt och kampanjer som Sverige Minskar Avfallet. Återanvändning verkar vara 
huvudåtgärden för att tillmötesgå avfallsminimering inom landet. De styrmedel som är 
baserade på forskning är viktsbaserad avfallstaxa och ”Reklam ja tack” men dessa har 
inte utövats fullständigt och därför är effekten inte kända. I många verksamheter finns det 
ofta lite incitament att minska avfallsproduktionen. Det beror på många faktorer, men en 
viktig faktor är att kostnaden för avfall är redan inkluderad i hyran som fastigheten 
betalar. Viktbaserad avfallstaxa kan påverka avfallsgenereringen och förebygga avfall i 
olika sektorer i samhället. Även reklam som distribueras till hushållen är en stor källa till 
de ökade avfallsmängderna. Genom att satsning av reklam via nätet och dekalen ”Reklam 
ja tack” kan mängderna minska genom åren. Dock finns risken att många reklambyråer 
skulle protestera mot detta. Bland de styrmedel som borde satsas mer på är informativa 
t.ex. genom utbildning och rådgivning till företag och allmänhet men även ekonomiska 
styrmedel kan vara effektiva såsom införandet av skatter. Detta kan resultera i produktion 
och utveckling för mer hållbara produkter. 
 
När det gäller hushållsavfall är främst matsvinn i fokus i det nationella programmet som 
naturvårdsverket i samarbete med Avfall Sverige ska ta fram i 2013. Trots ett flertal 
förändringar som skett inom livsmedelsbranschen kan mycket mer göras för att Sverige 
ska bli bättre i sitt arbete mot att förebygga matavfall. I första hand är det 
beteendeförändringar hos konsumenter som ska ske och detta sker bland annat genom att 
öka kunskap och medvetenhet hos alla.  Det krävs bl.a. bättre kännedom om när mat blir 
dålig. Många tror att kylvaror blir hälsofarliga bara för att ”bäst-före-dag” har passerat 
men så är inte fallet enligt Lindblad (Lindblad 2010). Dessutom kan nedsättning av priser 
göras innan utgång av datum för att bidra till att mindre mat slängs. Men det kan även 
vara att butiker och restauranger behöver öka kunskapen hos personalen då fel hantering 
av förpackningar och varor bidrar till att livslängden hos varorna minkskar. Många 
affärer har erbjudanden för att locka kunder som ”ta 2 betala för 1”. Detta skulle kunna 
förbjudas helt eller kanske att kunden får köpa en produkt nu och får den andra senare 
liknande i Storbritannien.  
 
Cirka en tredjedel av svenskarna tror att deras konsumtion inte påverkar mängden avfall 
men tre fjärdedelar kan tänka sig att göra mer än i dag för att minska sitt avfall. Om dessa 
kan på rätt sätt vägledas kan mycket hända inom avfallsminimeringen. Produktionen av 
livsmedel är miljöbelastande på många sätt. I dag slängs i princip var sjätte matkasse som 
köps. Detta kan hindras genom att konsumenterna blir mer medvetna om effekten på 
miljön deras beteenden har. Att få konsumenterna kunniga om t.ex. hur mycket energi 
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och vatten som går åt för att producera den mat som konsumeras och vad konsekvenserna 
blir av den mat som slängs är ett sätt. Detta skulle kunna informeras t.ex. i affärer som 
små broschyrer eller korta videon (”Visste du” video snuttar) som kunderna kan titta på 
medan de handlar sin mat. Dessutom kommer attityderna hos konsumenter förändras då 
butiker synliggör och informerar vad svinnet kostar. Detta kan resultera i en reduktion i 
onödig konsumtion och användandet av engångsartiklar. 
Kläder är ett annat exempel där vår konsumtion påverkar miljön. Mycket av naturens 
resurser går åt för att producera kläder. Många slänger sina kläder för att de tröttnar på de 
eller att de blivit för små. Men det finns de som lämnar in sina kläder till second hand 
butiker och bidrar till mindre avfallsgenerering. Om fler secondhand affärer och 
välgörenhetsorganisationer inrättades skulle allt fler lämna in sina kläder som de inte 
använder eller har tröttnat på. Arbetet vid Kretsloppsparken och försäljningen vid second 
hand butikerna, som är kopplade dit, är ett tydligt tecken på att det finns intresse bland 
konsumenter och potential för att lämna, sälja, köpa och återanvända secondhand 
produkter och material. Ett annat sätt att angripa problemet är genom införandet av fler 
klädbibliotek som skulle både ekonomisk och miljömässigt vara gynnsam. 
 
Mycket agerande ligger hos konsumenter om avfallsmängderna ska påverkas. Genom 
små handlingar som att använda mindre engångsartiklar eller tacka nej till reklam och 
tänka på kvalitet framför kvantitet minskar konsumtion och därmed avfall. En annan 
handling är att dela på saker som t ex. gräsklippare eller trimmer istället för att var och en 
äger en egen. På detta sätt ökar utnyttjandegraden för produkten. Slutligen kan nämnas 
att om konsumenter övergår från materiell konsumtion till tjänster som t.ex. kultur i form 
av teater, museer, bio etc. skapar det ytterligare incitament till minimering.  I Österrike 
har staden Wien stöttat ett antal av sådana projekt. 
 
Kommunerna borde skifta fokuset från återvinning till avfallsminimeringsåtgärder och 
erbjuda fler tjänster. Finnland och även Danmark är ett föregångsland för detta. Genom 
samarbete med andra aktörer som t.ex. välgörenhetsorganisationer och fastighetsägare 
kan produkternas livslängd ökas genom att göra det mer tillgängligt för återanvändbara 
produkter och erbjuda andra tjänster.  
 
Trots att regeringen idag strävar efter minskade avfallsmängder finns det andra 
producerande sektorer som t.ex. energisektorn vilket är beroende av generering av avfall 
för att producera fjärrvärme genom avfallsförbränning (Dahl 2010). Att det görs stora 
satsningar på avfallsförbränningssektorn är ett problem för uppfyllandet av 
avfallsminimering och för att mängderna av avfall ska minska i Sverige måste satsning 
av alternativ fjärrvärmeproduktion öka. För att underhålla avfallsförbränningen kan 
Sverige också öka importen av avfall, vilket medför mindre deponering av avfall 
utomlands och behovet från den inhemska avfallet minskas. Ett annat problem som kan 
komma i konflikt med avfallsminimeringen är minskning av energiförbrukningen genom 
isolering. Avfall genereras både vid produktion av isoleringsmaterialet och när 
byggnaden rivs. Åtgärdsförslag för detta problem är att husen tas hand om på bättre sätt 
genom reparering, målning, etc. En tredje målkonflikt berör investering av produkter som 
är miljövänligare som fordon med lägre utsläpp och mindre bränsleförbrukning. Detta 
problem förvärras då konsumenternas efterfrågan för bättre produkter är stor. Eftersom 
både konsumenter och producenter samverkar till detta problem krävs det en förändring 
inom både tillverkningsprocessen och konsumenternas synsätt för att minska 
avfallsmängderna och detta är en utmaning. För att göra det svårare för konsumenter att 
köpa nytt kan t.ex. andelen av billiga varor som produceras minska jämfört med varor 
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med bättre kvalitet och längre teknisk livslängd. Eftersom många sektorer är beroende av 
varandra krävs det därför att både konsumenter och producenter delar ansvaret. Då 
producenter kan producera mer miljövänligare produkter som t.ex. reducerat 
förpackningsmaterial kan konsumenter med sina val bidra till att avfall uppkommer 
minimalt. 
 
Slutligen är ett annat problemområde år hushållens inställning till mat och att kasta mat. 
Vi värdesätter inte mat alls längre och känner lite "samhörighet" med var maten kommer 
ifrån, hur den produceras osv. Detta är förstås mycket synligare i I-länderna.   
 
 

6. Slutsats 
Det har hittills visat sig svårt att påverka konsumtionsvanor och skapa medvetenhet hos 
konsumenter om konsekvenserna av sin konsumtion. Producenterna kan genom 
miljöanpassad produktion bidra till mindre avfallsmängder men i slutändan är det 
konsumenternas val och attityd som avgör hur avfallsnivåerna förändras. Dessutom är 
kommunerna delansvariga, då de kan påverka livsstil och beteenden hos konsumenterna 
och öka sitt samarbete med andra aktörer och utanför avfallssektorn för att undvika att 
produkter hamnar i avfallssystemen. 
 
Åtgärderna idag är mer långsiktiga och för att resultat ska uppnås krävs ett skift till mer 
uppnåeliga styrmedel som sker inom kortare sikt. Vidare måste målen vara mätbara, och 
tidsbestämda. Detta underlättar utvärdering av resultat och redigering av befintliga mål 
för effektivisering av förebyggandet av avfall. För att ytterligare rationalisera 
avfallsminimering krävs det att olika samhällssektorer samarbetar inom området, då 
avfallsminimering involverar aktörer som är utanför avfallssektorn. Om insatserna blir 
mer samlade kan de bli mer synliga och bidra till bättre resultat.  
 
Även avfallssektorn kan stärka incitament för avfallsminimering genom att på rätt sätt nå 
berörda aktörer. T.ex. kan information till hushåll ges på ett sätt som får hushållen att 
kunna göra tydligare kopplingar mellan kvantitet och pris. Information om 
avfallsminimering som styrmedel bör även riktas mot barn då deras attityder och 
tankesätt lättare kan ”manipuleras” och ändras. Ytterligare incitament för 
avfallsminimering är att minska värmeutvinning genom förbränning av avfall då det är 
kontraproduktiva för det förebyggande arbetet. Men det lär nog inte hända då 
avfallsbränning är en stor inkomstkälla för avfallssektorn.  
 
Om arbetet inom avfallsminimering blir mer fördjupat och samordnat mellan olika 
aktörer kan mycket mer göras inom området. För att minska avfallsmängderna och flytta 
fokus uppåt i avfallshierarkin, behövs andra starkare drivkrafter och styrmedel som kan 
utvecklas med hjälp av forskning. Om dessa förändringar sker kommer Sverige att vara 
på god väg att uppfylla miljömålet samt direktivet.  
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7. Förslag på vidare forskning 
Under rapportens arbete har jag stött på några intressanta frågor som bör tittas närmare 
på. Jag tänkte därför ge några förslag till vidare forskning. 
 

• Ingen tydlig förklaring har kunnat visa varför Tyskland kunna minska sina 
avfallsmängder.  Det hade varit intressant att göra en vidare fördjupad analys av 
de kringliggande faktorerna som ligger bakom detta. 

• Fokuset i denna rapport har varit på hushållsavfall.  Att även titta på andra sorters 
avfall och vilka styrmedel som även involverar andra aktörer är relevant. 

• Det verkar som om många länder är eniga om att producentansvaret är ett 
incitament för avfallsminimering medan Sveriges stora myndigheter inte håller 
med om detta.  En intressant undersökning skulle vara att titta på funktionen av 
producentansvaret och vad det egentligen gör för avfallsminimeringssyftet och 
vilka förändringar som kan göras i Sverige för att uppnå avfallsminimering. 

• En bättre utvärdering av informationskampanjer mot konsumenter skulle vara en 
redskap för att förbättra informationsgivning och därmed resultera i en önskad 
effekt. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Föreningar, organisationer eller europeiska nätverk som 
merverkar i kampanjen Europa Minskar avfallet. 
 
Humana 
Emmaus Björkå 
Föreningen för medveten konsumtion, Stockholm 
Håll Sverige Rent 
Hållbar utveckling Skåne 
IVL 
TÄBY loppis, Stockholm 
 
Men även Förvaltningar, offentliga institutioner och myndigheter har gjort stora insatser: 
 
Bergslagens kommunalteknik 
Borås Energi & Miljö AB 
Dala Vatten & Avfall 
Falu Energi & Vatten 
Gästrike Återvinnare 
Halmstads kommun 
Helsingborgs renhållningsverk 
Helsingborgshem 
Jordbruksdepartementet 
Jönköpings kommun 
Kiruna Skolrestauranger 
Kretsloppskontoret Göteborg 
Kristinehamns kommun 
LSR Landskrona 
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) 
Motala kommun 
Mölndals Gatukontor 
Naturvårdsverket 
Norrköpings kommun 
Region Skåne 
Reko Sundsvall 
Renova 
SRV Återvinning 
Stockholm Trafikkontoret 
Sysav 
Sörab 
Tekniska verken Linköping 
Tyresö kommun 
Umeå vatten & avfall 
VA SYD 



44 
 

Vafab Miljö 
Vaxholms stad 
Värnamo kommun 
Västervik miljö & Energi AB 
Växjö kommun 
Östersunds kommun 
Östra Skaraborg avfallshantering 
Ålands landskapsregering 
 
Industri och näringsliv/handel sektorn har också bidragit till projektet: 
 
Arken konferenscenter, Göteborg 
Eurest (ca 150 enheter) 
ICA Maxi Sverige (70 butiker) 
Ica Tuna Lund 
ICA-koncernen 
Imse Vimse, Visby 
Riverton hotell, Göteborg 
Sweco 
Svanhills konditori, Göteborg 
Utbildningsinstitutioner såsom Thorin Business school och Gävle Kristofferskolan 
Bromma 
Övriga (sjukhus m.m) (EURPEAN WEEK FOR WASTE REDUCTION) 
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Bilaga 2 . Hur konsumenter kan minska sitt avfall 
Några enkla tips på vad man kan göra för att minska avfallsmängderna: 

 
• Använd tygkassar istället för plastpåsar.  
• Sätt upp ”Ingen reklam”-skylt på brevlådan. På www.reklamfritt.se kan man 

även spärra viss adresserad reklam. 
• Välj varor utifrån förpackningens design (refill, inte dubbla med både plast 

och kartong, ”smarta” förpackningar för minsta mängd spill – t ex 
tegelstens-tetra istället för s k takås-tetra. 

• Drick kranvatten istället för på flaska eller burk. 
• Skriv ut dubbelsidigt. 
• Använd datorn och Internet till att läsa nyheterna, låna e-böcker, lyssna på 

musik etc. 
• Avänd laddningsbara batterier och lågenergilampor. 
• Delara på saker som du inte använder jämt. 
• Reparera trasiga saker och kläder.  
• Shoppa inte onödiga saker.  
• Köp bättre kvalitet för längre hållbarhet. 
• Köp begagnat.  
• Sälj, byt eller skänk bort dina gamla möbler och saker som du tröttnat på.  
• Ge bort immateriella presenter.se. 

 http://www.alltommiljo.se/Startsida/Medvetnajulklappar.aspx för tips. lär 
dig laga god mat på rester, se tips på Tasteline. 

• Beräkna hur mycket färg som går åt innan du börjar måla. 

• Ta med lunchlåda.  
• Låt barnen byta leksaker med kompisarna emellanåt.  
• Lägg diskborsten i diskmaskinen och kör disktrasan i tvättmaskinen. Eller 

lägg en fuktig disktrasa i mikron och kör 2-3 minuter - alla bakterier dör och 
lukten försvinner.  

• Låna mer böcker på biblioteket, byt och låna av vänner. 

• Om du tar med barn till en hamburgerrestaurant, undvik att köpa onödig 
leksak som kommer med maten.  

• Använd urinseparerande torrtoalett, där urinen används som gödsel och 
fekalierna komposteras och används till jordförbättring.  

• Ta ingen påse till frukten om du bara köpen en eller två stycken. 

• Använd tygblöjor istället för engångsblöjor. Tips: ”allt-i-ett” tygblöjor. 

• Istället för våt- och pappersservetter använd servetter av frotté som går att 
tvätta. 

• Använd menskopp istället för tamponger.   

• Sprid dina kunskaper om hur du minimerar avfall. (Sören; Sopor.nu) 
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Bilaga 3 . Kommuner med Viktbaserad avfallstaxa 
Kommuner som har tillämpade viktbaserad avfallstaxa för hushållsavfall 
för såväl flerfamiljshus som villor, år 2007. Under 2008 har Gotland tillkommit och Bjuv 
återgått till volymbaserad taxa. 
  
 
Bjuv  
Kalix  
Nybro  
Ulricehamn 
Borgholm  
Kramfors  
Partille 
 Umeå 
Danderyd  
Lerum  
Robertsfors  
Vaggeryd 
Eda 
 Linköping 
 Skurup 
 Varberg 
Emmaboda 
 Mönsterås  
Sollentuna  
Ånge 
Haparanda 
 Mörbylånga  
Storuman 
Härryda  
Nordmaling  
Sundsvall 
(Dahlén 2009) 
 


