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Sammanfattning 
De senaste decennierna har hanteringen av avfall blivit en större och allt viktigare fråga, både för 
samhället och för miljön. Att hantera avfall på ett korrekt sätt har stora miljövinster, inte minst 
minskar man avfallets skadliga inverkan på miljö och folkhälsa, utan man sparar även mycket energi 
och naturresurser genom att återvinna, samt förebygga att ytterligare avfall uppstår. Det finns 
således goda skäl för samhällets instanser att fokusera på hur man skapar ett bra och konstruktivt 
avfallssystem. 
Sverige har kommit mycket långt inom avfallsområdet ur ett globalt perspektiv. Få länder, endast en 
handfull andra europeiska länder, är lika bra på att ta tillvara på avfall som Sverige. Sverige har 
lyckats, men det finns fortfarande mycket att arbeta på för att nå till ett hållbart samhälle ur ett 
avfallsperspektiv. 
Denna rapport syftar till att undersöka vilka drivkrafter och incitament det finns för enskilda aktörer 
att avfallshantera på ett så ur miljösynpunkt effektivt sätt som möjligt. Rapporten fokuserar på 
aktörer inom industriella branscher, som står för så kallat verksamhetsavfall. I studien ingår 
studiebesök hos relevanta företag för att skapa en helhetsuppfattning och få intryck av vad de drivs 
av. Dessutom samlas information in från myndigheter och andra studier som har gjort djupdyk i 
frågor som berör avfall och styrmedel för avfallshantering. 
Utifrån den insamlade informationen fås resultatet att industriföretag i stort styrs av tre olika typer 
av incitament för att avfallshantera resurseffektiv, beroende på vilket typ av avfall, hur värdefullt 
samt hur miljöfarligt det är. De tre identifierade incitamentsområdena är direkt ekonomiska 
incitament, PR-incitament och reglerande lagstiftning. En slutsats som dras är att ekonomiska 
incitament i huvudsak styr avfallshanteringen av avfall som är värdefulla och som för industrin ses 
som en tillgång, medan reglerande lagstiftning är en viktig parameter för resurseffektiv 
avfallshantering av avfall som inte är direkt värdefulla.  
  



  

Abstract 
In the past decades, the disposal of the community’s waste has been a bigger and more important 
topic, both for the society itself but also for the environment. To manage waste in a correct way has 
great environmental benefits, not only does it contribute to reduce the waste’s adverse impact on 
the environment and public health, it also saves a lot of energy and nature resources. Thus there are 
very good reasons for the society to focus on how to create an efficient and constructive system on 
waste disposal. 
Sweden has progressed very far in the area of waste disposal, in a global perspective. Few countries, 
only a couple of other European nations, is as good as Sweden when it comes to taking care of waste. 
Sweden have succeeded, but there is still a lot that can be done to create an even more efficient a 
sustainable society in the waste area. 
This report is aiming on examine which driving forces and incentive there is for individual actors to 
disposal waste in a, from an environmental point of view, so efficient way as possible. The report 
focuses on actors in the industrial production industry, which from their processes creates industrial 
waste. The study contents a number of visits at relevant companies to create an overall perspective 
and to get impressions of what their driving forces contents of. Besides that, information is collected 
from Swedish authorities and other studies that has affected the topics of waste and policy 
instruments for waste disposal. 
Based on the information collected, the result obtained is that industrial companies in general are 
governed by three different types of incentives to dispose waste in a resource efficient way, 
depending on the type of waste, how valuable and how hazardous it is. The three areas of incentives 
that were identified are direct financial incentives, promotional incentives and regulatory legislation. 
One conclusion drawn is that financial incentives essentially controls the waste that is valuable and 
for the industry seen as an asset, while the regulatory legislation is an important parameter for 
resource efficient disposal of waste that is not directly useful and seen as an asset.  
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1. Bakgrund och syfte 
 
1.1 Bakgrund 
Frågor om avfallshantering har i det moderna samhället fått allt större fokus och blivit allt mer 
betydelsefulla. Då avfall uppstår både från hushåll och olika typer av företag och verksamheter, och 
består av miljontals ton olika material är det uppenbart att det är viktigt för samhället hur det 
hanteras. Att hantera avfall på rätt sätt har stora vinster för samhället, både ekonomiska, sociala och 
miljömässiga. En korrekt avfallshantering bidrar till att avfallets skadliga inverkan på miljö och 
folkhälsa minskas, att mycket energi och naturresurser sparas samt förebyggande av att ytterligare 
avfall uppstår vid produktion av jungfrulig råvara. Ur miljöperspektiv finns det således goda skäl för 
samhället att skapa konstruktivt avfallssystem. 
Sverige är världsledande inom miljövänlig avfallshantering ur ett globalt perspektiv. Få länder, endast 
en handfull andra europeiska länder, är lika bra på att ta optimera avfallshanteringen som Sverige. 
Trots Sveriges topplacering i internationell jämförelse finns det fortfarande mycket som kan göras för 
att avfallshanteringen ska bli ännu mer miljövänlig och resurseffektiv. 
 
1.2 Rapportens frågeställning och syfte 
Denna rapports huvudfrågeställning är: 
Vilka existerande incitament finns för industriföretag att hantera avfall på ett så resurseffektivt sätt 
som möjligt ur miljöhänseende och hur kan man utveckla dessa incitament för att göra 
avfallshanteringen ännu mer resurseffektiv? 
Utöver den övergripande frågeställningen ställs ett antal underfrågeställningar upp: 

 Varierar incitamenten mellan olika typer av avfall och på vilket sätt? 
 Vad har lagstiftningen för betydelse för industrins hanterande av avfall och hur ser det 

brottsförebyggande arbetet ut? 
 Hur omfattande är miljöbrottsligheten i Sverige och utgör den ett hot mot ett resurseffektivt 

avfallssystem? 
 Vad har införandet av producentansvar haft för betydelse för den generella 

återvinningsgraden? 
Syftet med studien är att undersöka hur effektivt företag idag hanterar avfall och vad som kan göras 
för att avfallshanteringen ytterligare kan effektiviseras för att på så sätt minska miljöbelastningen 
och öka de miljöfördelar som kommer med en optimal avfallshantering. 
 
1.3 Avgränsningar 
Rapporten kommer enbart att studera industriföretag och återvinningsföretag i Sverige. Rapporten 
kommer att fokusera främst på icke-farligt avfall och inte lika mycket på farligt avfall (se definitioner), 
eftersom det redan finns hårda regleringar kring farligt avfall. 
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2. Metod 
Denna studie bygger primärt på intervjuer och besök hos företag, dels inom återvinningsbranschen 
men även också andra företag inom olika branscher som anses relevanta och förhållandevis 
representativa ur avfallshanterings- och återvinningssynpunkt. Intervjuerna har kompletterats med 
övrig tillgänglig information om de berörda företagens verksamhet och avfallshantering. Fyra 
intervjuer gjordes, varav tre besök på intervjupersonernas arbetsplats och en via telefon. Alla 
intervjuobjekt har sin hemvist i Storstockholmstrakten. Företagen som besöktes var mejeriföretaget 
Arla, återvinning och avfallshanteringsbolaget IL Recycling och Merox, vilket är ett företag som ingår 
inom SSAB-koncernen med uppdrag att optimera SSABs biprodukts-, skrot- och avfallshantering. 
Telefonintervjun gjordes med lastbils- och busstillverkaren Scania i Södertälje. Längden på 
intervjuerna har varierat mellan 40 och 120 minuter. 
De företag som intervjuades valdes med anledning av att de ansågs ha relevant information och vara 
tillräckligt representativa för frågeställningen. Specifikt IL Recycling var ett för rapporten viktigt 
besök, eftersom det är ett företag som verkar i avfallsbranschen. Arla och Scania intervjuades 
eftersom de är större industriföretag där avfallshantering spelar en stor roll för deras produktion. 
Besöket hos Merox sågs som relevant eftersom de utgör ett bra exempel på hur företag kan ta 
tillvara på avfall och biprodukter på ett effektivt sätt. 
Intervjuerna följde en semistrukturerad form, då frågorna utgick från en mall men var anpassade 
efter varje intervjuobjekt, då den eftersträvade informationen varierade mellan de olika 
intervjuobjekten.  
Utöver intervjuerna bygger rapporten på granskning och tolkning av tidigare studier inom de 
områden denna studie berör, samt en jämförelse mellan dessa och det från intervjuerna inhämtade 
materialet. Informationen söktes brett på internet, i bland annat databaser som KTH:s 
publikationsdatabas DIVA, KTHB Primo samt studier hos relevanta aktörer inom den svenska 
avfallshanteringen som Avfall Sverige och Naturvårdsverket. För information om miljöbrottslighet har 
information sökts och hämtats från Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet, BRÅ. 
Valet av metod motiveras av att tillvägagångssättet ansågs mest optimalt för att samla ihop den 
eftersträvade informationen inom ramarna för den tid och de resurser som fanns tillgängliga. 
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3. Avfallshantering i samhället 
 
3.1 Definitioner 
Med avfall avses material eller föremål som innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att 
göra sig av med. 1 
Med verksamhetsavfall avses avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess. 
Med biprodukter avses avfall i form av sekundär produkt som fås vid tillverkning av huvudsaklig 
produkt och inte har något produktmässigt syfte. 
Med återanvändning avses en åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som räknas som 
avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för. 
Med återvinning avses avfallshantering som innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för 
annat material eller förbereds för att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär 
förberedelse för återanvändning. 
Med primärt avfall menas det första avfall som uppkommer efter att ett föremål eller material är 
förbrukat. 2 
Med sekundärt avfall menas en avfallstyp som uppkommit från avfallsbehandling av primärt avfall, 
till exempel aska som uppstår efter att brännbart avfall eldats. 
Med farligt avfall avses avfall som är hälsoskadliga, smittförande, miljöfarliga, brandfarliga eller 
explosiva. För fullständig klassificering av farligt avfall, se referens. Icke-farligt avfall är allt avfall som 
inte klassas som farligt.3 
 
3.2 Samhällets miljömål för avfall 
Det är EU som styr avfallspolitiken i Europa och anger ramarna för den europeiska avfallshanteringen 
och det är efter dessa regler som riksdagen fattar sina beslut i hur den svenska avfallshanteringen ska 
utformas. 2 
Avfallsdirektivet ligger till grund för svensk avfallshantering och har som främsta mål att dels 
minimera de negativa effekterna på miljön i form av generering och hantering av avfallet, men även 
att minimera de negativa effekterna på människors hälsa. En central och viktig del i avfallsdirektivet 
är avfallshierarkin vilken beskriver en prioriteringsordning för hur avfall bör behandlas (se avsnitt 
3.3). Förutom avfallshierarkin innehåller också avfallsdirektivet regler för hur avfallet ska hanteras 
och då inräknat tillstånd, planering samt administrativa krav angående rapportering, inspektion och 
översyn av avfallet. De två viktigaste målen är: 

 Att senast år 2020 ska förberedande för materialåtervinning och återanvändning av avfallsmaterial öka med en total av minst 50 viktprocent. Detta ska då omfatta papper, plast, metall och glas från hushåll och eventuellt även samma material från andra källor, förutsatt 
                                                           
1 http://www.avfallsverige.se/ordlista/ (Hämtad 2016-02-22) 
2 Naturvårdsverket. Avfall i Sverige 2012 
3 Naturvårdsverket. Klassning av farligt avfall – detta är farligt avfall 
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att det avfallet liknar avfallet från hushåll. I egenskap av hushållsavfall har detta ingen relevans för rapporten. 
 Att senast år 2020 ska förberedandet för materialåtervinning, återanvändning och även annan återvinning av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall öka till minst 70 viktprocent där det ska medräknas avfall som används som fyllnadsmaterial som ersätter annat material.  

Det finns även nationella mål om avfall, där grunden för den nationella miljöpolitiken i Sverige består 
av de tre grundpelarna generations-, miljökvalitets- och etappmålen. Generationsmålen är det 
övergripande målen som handlar om att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de 
största miljöproblemen är lösta samt att vi inte ska ha orsakat ökande miljö eller hälsoproblem. 
Miljökvalitetsmålen består av 16 mål som beskriver vad miljöarbetet i Sverige ska leda till. 
Etappmålen är mål som regeringen fastställer inom prioriterade områden just för att underlätta 
möjligheterna att uppnå generations- och miljökvalitetsmålen. De två viktiga etappmålen som finns 
idag rörande avfallshantering är:  

 Att resurshushållningen ska öka med minst 50 procent till år 2018 i livsmedelkedjan genom att matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att både växtnäring och energi tas tillvara. 
 Att insatser ska vidtas till år 2020 så att förberedandet för materialåtervinning, återanvändning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent (vilket är samma mål som i avfallsdirektivet).  

3.3 Avfallshierarkin 
Avfallshierarkin är den av EU dirigerade prioritetsordning som bör tillämpas i arbetet med att 
optimera samhällets avfallshantering med avseende på minimerad miljöpåverkan, och som 
återspeglas både i europeisk och i svensk avfallslagstiftning. Avfallshierarkins prioritetsordning är 
som följer: 

1. Förebygga uppkomsten av avfall 
2. Återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning 
5. Deponering 

Högst prioriterat är alltså att förebygga att avfall i första taget uppstår. Om en produkt aldrig 
produceras är miljöbelastningen förstås mindre än om den produceras, används och sedan återvinns. 
Den långsiktiga visionen är att ”inget avfall finns”, vilket i praktiken innebär att sträva efter ett 
samhälle som klättrat så långt upp i avfallshierarkin som möjligt.1 2 
För industriföretag som tillverkar fysiska produkter står dock den visionen i direkt konflikt med deras 
produktion, eftersom ett producerande företag per definition skapar något som någon gång i 
framtiden kommer att bli avfall. Därmed bör visionen om ”inget avfall finns” för industriella företag 
istället formuleras som så lite avfall som möjligt finns under förutsättning att produkten fortfarande 
kan fylla sitt fulla syfte. 
 
                                                           
1 http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/foerebyggande-av-avfall/ (hämtad 2016-02-25) 
2 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/ (hämtad 2016-02-25) 
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3.4 Avfallsmängd i Sverige 
Naturvårdsverket är den myndighet som publicerar statistik över avfall i Sverige. Senaste 
sammanställda statistiken om företags- och industriavfall i Sverige som gjordes av Naturvårdsverket 
avser år 2012. Naturvårdsverket sammanställer avfallsstatistik vartannat år, men statistiken för 2014 
kommer inte att publiceras förrän sommaren 2016.  
I Sverige uppkom år 2012 totalt 156 miljoner ton avfall, för vilket fördelningen mellan olika 
avfallssektorer presenteras i Figur 1. Gruvindustrin var den sektor som dominerade i den totala 
mängden avfall, varifrån 129 miljoner ton kom. 23 miljoner ton kom från övriga industrier och 
verksamheter, 4.2 miljoner ton kom från hushåll.1 

 

 
Figur 1. Olika sektorers andel av den totala avfallsmängden, Sverige 2012 

 
 

                                                           
1 Naturvårdsverket. Avfall i Sverige 2012 
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 Figur 2. Olika sektorers andel av den totala avfallsmängden exklusive gruvavfall, 

Sverige 2012 
 
Avfallsbehandlingssektorn omfattar sekundärt avfall, det vill säga det avfall som genomgår en form 
av avfallsbehandling och uppkommer i nya avfallsfraktioner. Till exempel kan det handla om blandat 
avfall som sorteras och uppkommer i nya, sorterade avfallsfraktioner, eller det avfall som återstår 
från brännbart avfall efter förbränning, såsom aska och slagg. Detta avfall är således dubbelräknat, 
samma materia räknas två gånger. 
Gruvavfall inräknas egentligen till industriavfall, det vill säga den typ av avfall denna rapport kommer 
fokusera på, men med tanke på dess oproportionerligt stora andel av industriavfallet i förhållande till 
dess miljöpåverkan presenteras den statistiken som en egen sektor. Därför är det även relevant att 
studera avfallsstatistiken exkluderat gruvavfallet för att få en uppfattning om vilka avfallssektorer 
som utgör betydande mängder i förhållande till andra och därmed en betydande miljöpåverkan. 
Fördelningen av avfallsmängder mellan olika sektorer, exklusive gruvavfallet, presenteras i Figur 2. 
Utöver detta importeras 1,8 miljoner ton avfall per år som behandlas av 
avfallsbehandlingsanläggningar. 
 
3.5 Avfallsmängdens utveckling över tid 
Det är generellt svårt att göra trendanalyser på avfallsmängder på grund av brist på statistik. Den 
statistik som finns tillgänglig (data från 1993-2012, Naturvårdsverket) är dessutom brokig och ger 
ingen fullständig bild på grund av förändringar i definitioner och begrepp och i tolkningar av vad som 
ska klassas som avfall. Det man kan konstatera är att gruvavfallet har ökat kraftigt de senaste åren, 
mer om det i nästa kapitel. Livsmedelsavfallet har legat stabilt över de senaste två decennierna, och 
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metallavfallet har minskat något senaste åren, på grund av en liten minskning i produktionen. I övrigt 
är statistiken osäker då den bygger på olika definitioner och mätmetoder. 
 
3.6 Gruvavfall 
Gruvavfallet är den avfallskategori i Sverige som sticker ut mest med tanke på att det står för en klar 
majoritet av allt årligt avfall. Den stora mängden avfall utgörs till över 99 % av ofarliga mineraler, 
huvudsakligen gråberg, vilket är den bergmassa som grävs upp vid gruvbrytning för att nå den 
eftersökta malmen. Den stora mängden gråberg deponeras främst i gruvans närområde och det kan 
också återvinnas i form av ballast eller återfyllas i utbrutna bergrum och dagbrott.1 
Gruvavfallet har ökat kraftigt under de senaste decennierna. De senaste fem åren har ökningen varit 
extra kraftig, vilket förklaras av att fler gruvor har öppnats eller tagits i återbruk. 
Gruvavfallet har betydande miljöpåverkan, beroende på vilken typ av malmbrytning det handlar om. 
Brytning av malm som innehåller svavel, med andra ord sulfidhaltiga malmer, är de med störst 
miljöpåverkan då det skapar surt lakvatten i närmiljön. Detta räknas som farligt avfall och ställer 
således hårda krav på gruvföretagens avfallshanteringsstrategier. Hanteringen av detta och liknande 
avfall är reglerat i lagstiftningen och att bryta mot dessa genom att hantera avfallet på ett felaktigt 
sätt kan således medföra stränga straff. 
 
3.7 Avfallshantering i Sverige 
Om man räknar bort gruvavfallet, av vilket över 99 % deponeras, så gick den största delen av avfall i 
Sverige 2012 till återvinning. Mängden och andelen avfall per behandlingsmetod presenteras i Tabell 
1 och Figur 3.2 
 
Tabell 1. Mängd och andel farligt respektive icke-farligt avfall av det totala avfallet i Sverige 2012. Exklusive gruvavfall 

 Återvinning Markbehandling/utsläpp till vatten Användnings som bränsle Deponering 
Icke-farligt avfall 9,8 miljoner ton 2 miljoner ton 6,7 miljoner ton 2,5 miljoner ton 
Farligt avfall 478 000 ton 179 000 ton 0 466 000 ton 
Andel totalt 47 % 10 % 30 % 13 % 
 
 
  

                                                           
1 Riksrevisionen. Gruvavfall – Ekonomiska risker för staten 
2 Naturvårdsverket. Avfall i Sverige 2012 
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Figur 3. Avfallshantering av det totala avfallet i Sverige 2012 mätt i ton, exkl. gruvavfallet 
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4. Miljöfördelar med avfallshantering 
Det är enkel logik i att det finns miljömässiga fördelar med att återvinna material jämfört med att 
producera ett ämne som efter användning endast kastas bort. Variationen i miljövinsten av 
återvinning är olika stor beroende ämne, allt från en faktor tre till en faktor 652 i minskad 
miljöbelastning beroende på material, men det är inte ovanligt att miljöbelastningen minskar med 
minst en faktor tio. Generellt gäller principen att miljöbelastningen minskar vid avfallsbehandling och 
att det av den orsaken alltid är eftersträvansvärt.1 
Det är svårt att tala om miljövinster för återvinning i generella termer, eftersom det skiljer sig mycket 
mellan olika typer av avfall. Det är också svårt att veta exakt hur stor miljövinsten kan bli eftersom 
det beror på många parametrar, men man kan konstatera att det för vissa typer av material finns 
enorma miljövinster att hämta vid materialåtervinning. I Tabell 2 ställs ett antal exempel på hur stor 
miljövinsten kan vara för vissa material upp. 
 

Tabell 2. Miljöbelastningen för produktion av jungfrulig råvara i förhållande till återvunnet material som råvara för fyra olika material. 1 
 Aluminium Hårdplast Koppar Polykarbonat 
Energiåtgång 14 7 23 9 
Försurande utsläpp 34 4 273 5 
Flyktiga kolväten utsläpp 59 13 43 12 
Avfall 16 10 652 31 
 
 
Som framgår av tabell två skiljer sig miljöbelastningen mycket mellan olika material. Exempelvis krävs 
23 gånger större energiåtgång för produktion av jungfrulig koppar i jämförelse med återvunnet 
koppar, och avfallsmängden vid produktion av återvunnet koppar är 652 gånger lägre än vid 
produktion av jungfruligt koppar! 
För att illustrera miljöbesparingarna vid återvinning av ovan nämnda material kan man ställa upp 
några exempel. Om varje svensk källsorterar ett halvt kilo mer aluminium per år för återvinning skulle 
det räcka till uppvärmning av 10 000 småhus under ett år, det skulle innebära 16 500 ton i minskat 
avfall från gruvbrytning och produktion av jungfruligt aluminium samt 4 300 ton minskat avfall från 
hushållen (eftersom aluminiumet sorteras bort till återvinning). Om varje svenskt hushåll skulle öka 
sin källsortering av hårdplast med två schampoflaskor och två tandkrämstuber per år skulle det räcka 
till att tillverka 720 000 kontorspapperskorgar, det skulle innebära en energibesparing som räcker till 
att värma upp 300 småhus under ett år. 
Det råder således ingen tvekan om att återvinning innehar stor miljömässig nytta och att ökad 
återvinningsgrad är ett viktigt mål för samhället ur ett hållbarhetsperspektiv. 
  

                                                           
1 Nordin, Håkan. Miljöfördelar med återvunnet material som råvara 
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5. Lagstiftning och regleringar inom avfallshantering 
 
5.1 Producentansvar – ett sätt att motivera producenter att avfallsoptimera 
I Sverige finns regelverk och ramar för avfallshantering som producenter måste förhålla sig till. Detta 
kallas producentansvar, och har det uttryckliga syftet att motivera producenter att ta fram produkter 
som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och innehåller så lite miljöfarliga ämnen som möjligt. I 
praktiken innebär producentansvaret att producenterna ansvarar för att samla in och hantera 
uttjänta produkter. Det innebär också i vissa fall att producenten vid tillverkningen måste uppnå vissa 
återvinningskrav, till exempel måste en biltillverkare se till att minst 95 % av bilens vikt återanvänds 
eller återvinns.1 Att omfattas av producentansvar innebär att man måste anmäla sig till 
Naturvårdsverket och lämna in statistik på avfall årligen. Producentansvaret är ett styrmedel för att 
uppnå uppsatta miljömål.2 
Det finns idag åtta produktgrupper som omfattas av producentansvaret. Dessa är batterier, bilar, 
däck, elutrustning (inkl. glödlampor), förpackningar, returpapper, läkemedel samt radioaktiva 
produkter. Motiveringen till varför just dessa produktgrupper omfattas av producentansvar varierar 
från grupp till grupp; antingen handlar det om grupper vars avfall är direkt farligt för människors 
hälsa eller miljön eller grupper som genererar stora mängder avfall och som har stor miljöeffekt vid 
korrekt avfallshantering. Varje grupp kan dock hänvisas till minskad miljöbelastning som ett starkt 
och legitimt skäl för att reglera under producentansvar. 
Eftersom en producent kan organisera insamling och återvinning av sina produkter externt enligt 
producentansvaret, är detta ofta en metod som många företag använder sig av. I exempelvis 
däckbranschen samordnas insamlingen via ett bolag vid namn SDAB (Svensk Däckåtervinning AB) 
som ansvarar för alla däckproducenters eller importörers producentansvar3. På samma sätt 
organiseras insamlingen i flera andra branscher. Insamling och återvinning finansieras genom en 
återvinningsavgift som konsumenten betalar vid inköp av produkten. 
Det finns även icke-reglerade, det vill säga frivilliga, åtaganden som kan liknas vid producentansvar, 
för kontorspapper och lantbruksplast. För kontorspapper har en frivillig överenskommelse träffats 
mellan Naturvårdsverket och aktörer inom branschen att kontorspapper ska samlas in enligt samma 
regler som gäller för producentansvaret. 
  
5.2 Miljöbrottslagstiftningen 
För att främja ansvarsfull avfallshantering använder samhället både morot och piska mot 
producenten, där piskan utgörs av lagstiftning och straffpåföljder vid lagöverträdelser. Miljöbrott är 
en brottskategori som till stor del utgörs av brott med avfall inblandat, på ett eller annat sätt; Avfall 
som dumpas på felaktigt sätt eller föroreningar som släppts ut utgör en betydande del av 
miljöbrottsligheten4. 

                                                           
1 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/Bilar/ (hämtad 2016-03-27) 
2 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/ (hämtad 2016-03-27) 
3 http://www.sdab.se/fakta/sdab/ (hämtad 2016-03-27) 
4 BRÅ 2006:5.  Är vi bra på miljöbrott? 
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Miljöfrågor har blivit ett allt större och mer prioriterat fokusområde inom rättsväsendet de senaste 
decennierna. År 1999 infördes miljöbalken i lagboken med syfte att ge rättsväsendet ett mer 
hanterbart verktyg för att lagföra brott som utgör ett hot mot miljön och människors hälsa. 
Denna rapport kommer inte att gå in på lagstiftningen i detalj. När det gäller lagstiftningen som berör 
hur avfallet får hanteras generellt gäller förstås det mest triviala, att det är förbjudet att dumpa avfall 
i naturen, både ofarligt och i synnerhet farligt avfall. Det finns även tydliga regleringar kring vad som 
får och inte får deponeras. Bland det som inte får deponeras ingår avfall som är flytande, explosivt, 
brandfarligt, smittfarligt, innehåller oidentifierade kemiska ämnen, vissa begagnade däck, utsorterat 
brännbart eller organiskt. Tillståndskraven på deponier är även höga, beroende på hur miljöfarligt 
avfallet som ska deponeras är. Organiskt avfall, matavfall, får överhuvudtaget inte läggas på hög för 
mellanlagring, delvis på grund av risken för att det samlas skadedjur. 
Utöver det är återvinningsbranschen hårt reglerad och man behöver tillstånd för det mesta, till 
exempel för att transportera avfall, starta en avfallsanläggning och hantera avfall.  
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6. Resultat 
Resultatet av informationsinsamlingen från intervjuer och övrigt inhämtat material är att det i stora 
drag finns tre olika typer av incitament som styr industriföretag att avfallshantera på ett 
resurseffektivt sätt: direkt ekonomiska incitament, PR-incitament samt reglerande lagstiftning. PR-
incitament innebär att en industri har en strävan att för konsumenten framstå som ansvarstagande 
ur miljösynpunkt. Att företag av PR-skäl strävar efter att framstå som ansvarstagande miljömässigt 
går förstås att härleda till ekonomisk lönsamhet i grund och botten, men de separeras ändå som olika 
incitament eftersom drivkrafterna styr avfallshanteringen på olika sätt. De direkt ekonomiska 
incitamenten utgörs alltså av möjligheten för industrin att öka inkomster eller minska utgifter i själva 
hanteringsprocessen, till skillnad från PR-incitamenten som snarare kan formuleras i långsiktig 
lönsamhet som följd av en, för konsumenterna, positiv miljöprofil. 
Det framgår tydligt, både av intervjuerna och av studier i övrigt, att det är stor variation mellan olika 
typer av avfall, både i hur avfallet hanteras och vilka incitament det finns för att hantera det 
resurseffektivt. Framför allt beror det på avfallsmaterialets värde. Som exempel kan utsortering och 
återvinning av den värdefulla metallen koppar vara en inkomst för en industri, medan material som 
ej har något värde istället blir en kostnad att bli av med. Av detta kan slutsatsen dras att 
avfallshantering av värdefulla material till störst del styrs av ekonomiska incitament och att 
avfallshantering av icke-värdefulla material, och i synnerhet miljöfarligt material, till störst del styrs 
av lagstiftning och PR-incitament.  
En annan slutsats är att avfall inte är särskilt gångbart som generellt begrepp, eftersom avfallet skiljer 
sig från material till material och föremål till föremål. Inte bara skiljer det sig i återvinningsbarhet, det 
skiljer sig även i värde som tillgång, i mängd och i miljöbelastning och då också i betydelse att hantera 
korrekt för att minska miljöbelastningen som helhet. Om avfallshanteringens miljöpåverkan 
diskuteras bör alltså avfall undvikas som generellt begrepp och istället bör fokus ligga på de specifika 
typer av avfall som har betydande miljöpåverkan. 
Inom avfalls- och återvinningsbranschen finns omfattande regleringar och lagstiftning i syfte att styra 
hanteringen av avfall. Både av intervjuerna och av övrig insamlad information kan slutsatsen dras att 
detta spelar en betydande roll för en resurseffektiv avfallshantering, i synnerhet för den typ av avfall 
där det saknas ekonomiska incitament att hantera avfall resurseffektivt. Lagstiftningen hänger även 
till stor del ihop med PR-incitamenten, eftersom det är dålig PR för en industri att förekomma i en 
miljöbrottsutredning, förmodligen betydligt mer smärtsamt för industrin än själva domen i sig.  
 
6.1 Direkt ekonomiska incitament 
Det är få företag som tar hand om sitt avfall helt på egen hand. De allra flesta använder sig av 
avfallsentreprenörer, som hämtar eller tar emot avfallet och sedan ansvarar för att det hanteras på 
ett korrekt sätt. Därmed är avfallsentreprenörernas agerande det som har störst betydelse i 
avfallskedjan, även om industrierna har ett betydelsefullt ansvar. 
Marknadsområdeschefen tillika intervjupersonen på IL Recycling1 menar att den mest optimala 
avfallshanteringen ur miljösynpunkt går hand i hand med maximal ekonomisk lönsamhet, mer eller 
mindre. Men det är ett förhållande som beror på var inom avfallshierarkin ett avfallsföretags 
                                                           
1 Carl Hökfelt, IL Recycling. Intervju 2016-04-29. 
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verksamhetsområde befinner sig. Skulle man fråga ett företag som bränner avfall skulle svaret 
sannolikt bli annorlunda, då de tjänar på att bränna allt som går att bränna, även det som egentligen 
hade kunnat gå till materialåtervinning. Ju högre upp i avfallshierarkin en verksamhet befinner sig i, 
desto starkare bör sambandet mellan ekonomisk lönsamhet och optimal avfallshantering vara. 
Därmed ligger en mycket stor del av incitamenten i att det finns en direkt ekonomisk vinst med att 
materialåtervinna i så stor utsträckning som möjligt. 
Idag samlar avfallsentreprenörerna in alla möjliga typer av avfall, till skillnad från förr då företagen 
kunde rikta in sig på en typ av avfallsfraktion. Den utvecklingen drivs av efterfrågan att ha en 
avfallssamarbetspartner som kan plocka upp allt verksamhetsavfall istället för att ha en för varje 
enskilt avfallsfragment. Det blir helt enkelt betydligt enklare administrativt, och förmodligen även 
billigare, för industrierna som avger avfallet. 
Trots att den största delen av avfallshanteringen ligger på avfallsentreprenörerna, kan industrin 
fortfarande påverka processens effektivitet i hög utsträckning. Flera av intervjupersonerna menar att 
det finns tydliga ekonomiska incitament att göra detta. Det handlar om hur väl organiserat man 
hanterar sitt avfall, inte minst hur väl man sorterar det. Ett totalt osorterat avfall tar avfallsföretagen 
ut en avgift för att hämta, är det däremot välsorterat kan industriföretaget få bra betalt, beroende på 
vilka material det handlar om och om materialen fortfarande har ett värde. Enligt intervjupersonen 
på IL Recycling handlar det ofta om förhållandevis stora summor pengar. Som exempel kan en 
utsortering av koppar generera flerdubbelt betalt i jämförelse med om man blandar det med andra 
metaller och material. Därför är det också vanligt att företagen gör denna sortering, då det både är 
en fråga om inkomst och en fråga om minskade utgifter, beroende på om avfallet är värdefullt eller 
inte. 
Är avfallet inte sorterat vid upphämtning sorteras det i regel istället av avfallsentreprenörerna, i den 
utsträckning det är möjligt och ekonomiskt lönsamt för dem. Därmed lär resultatet i slutändan inte 
bero på hur noggrant industrierna sorterar sitt avfall i nämnvärd utsträckning. Sannolikt är det 
marginellt effektivare om industrierna själva sorterar eftersom avfallsentreprenörernas sortering 
beror på tid, lönsamhet och funktionalitet och därmed inte lär nå en högre sorteringsgrad med 
enbart egen sortering i jämförelse med både egen sortering och förberedande sortering från 
industriföretaget. 
Både Arlas1 och Scanias2 intervjupersoner anger tydligt vikten av att de avfallsentreprenörer de 
samarbetar med är seriösa och till fullo följer lagar och regler. Scania poängterar även att de vill ha 
full koll på var avfallsentreprenörerna transporterar deras avfall och vad de gör med det. Detta 
skapar ett tryck på avfallsentreprenören att hantera avfallet på ett korrekt sätt som i grund och 
botten grundar sig på att industriföretaget, i detta fall Scania, är måna om sitt rykte samt att de följer 
uppsatta lagar och regler. Framkommer det exempelvis att ett stort och välrenommerat företag 
samarbetar med avfallsentreprenörer som hanterar avfall ansvarslöst genererar detta i negativ PR för 
dessa. Det är därför viktigt för seriösa företag att ha god kontroll över deras avfallsentreprenörers 
verksamhet, något som alla intervjuobjekten också bekräftar. 
Dessa principer gäller dock primärt endast vid en regelvidrig hantering av avfallet, det finns inget som 
tyder på att industriföretagen lägger någon vikt på i vilken utsträckning avfallsentreprenörerna är 
effektiva med avfallet, bara så länge de följer de lagar som finns. Arla menar exempelvis att för dem 
spelar det ingen roll om avfallsentreprenörerna väljer att materialåtervinna eller skicka avfallet till 
förbränning, åtminstone inte ekonomiskt.                                                            
1 Inger Larsson och Christina Löfman, Arla Foods AB. Intervju 2016-04-26 
2 Annelie Bjurkull, Scania AB. Intervju 2016-05-04 
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Avfallsentreprenörerna verkar i en mycket hårt reglerad bransch. Allt från hur avfallet transporteras, 
vilka mängder avfall de får ha, vilka typer av avfall de får hantera, hur de får hantera det till hur 
anläggningen får vara byggd är reglerat genom olika regler och tillstånd. Detta skapar en hög tröskel 
för aktörer som vill ge sig in i branschen, både vad gäller kompetens, kunnande och ekonomi. Det är 
av dessa orsaker dyrt och krångligt att öppna en anläggning, vilket gör att mindre seriösa aktörer i 
stor grad selekteras bort. Fullt lika krångligt är det dock inte att starta en verksamhet som 
transporterar avfall, vilket är en bransch som i allt högre utsträckning öppnar möjligheter för mindre 
seriösa och direkt kriminella organisationer att ge sig in i branschen. Detta riskerar att bli ett växande 
problem, vilket tas upp i avsnitt 6.4. 
 
6.2 PR-incitament - att ha en positiv miljöprofil som drivkraft 
Även om någon av intervjupersonerna menar att de flesta företag drivs av en vilja att göra rätt, ur ett 
miljömoraliskt perspektiv, är flertalet av dem överens om att mer eller mindre alla beslut som tas i 
ett företag går att härleda till ekonomisk lönsamhet. Även om de allra flesta företagsledare 
säkerligen tycker att det är viktigt med ett hållbart miljöbeteende, så är det sällan detta som är den 
huvudsakliga drivkraften till varför många företag idag i hög grad strävar efter att ha en positiv 
miljöprofil, där man ivrigt vill lyfta fram att man tar ansvar för miljön. Även till detta ligger ekonomisk 
lönsamhet som grund. 
Alla intervjupersonerna var överens om att det är viktigt med en positiv miljöprofil och att det i 
denna i högsta grad ingår vilka avfallsaktörer man samarbetar med. Detta har idag blivit standard för 
nästan alla stora och seriösa företag, även om sättet det lyfts fram på varierar från företag till 
företag. Vad detta har för betydelse för företagens lönsamhet är oklart, exempelvis kunde 
intervjupersonerna på Arla konstatera att det är stor skillnad på vad konsumenter säger och vad de 
faktiskt gör, att de i undersökningar kan säga en sak men när de väl står vid hyllan i matbutiken ändå 
tar ett mindre miljövänligt alternativ. De menar att människor i tämligen hög utsträckning beter sig 
på det sättet, men att det varierar mellan olika konsumentgrupper. 
 
6.3 Miljöbrottsligheten 
Företag eller avfallsaktörer som bryter mot lagen utgör förstås ett problem för arbetet mot den 
optimala avfallshanteringen. Eftersom syftet med de flesta, om inte alla, miljölagar i miljöbalken som 
rör vid avfallsfrågor är att värna och skydda miljön, är varje miljöbrott per definition skada på miljön. 
Det säger sig självt att ett växande antal miljöbrott är ett hot mot det optimala avfallssystemet och 
det är därför mycket viktigt att det finns en funktionell lagstiftning som motverkar och förebygger 
denna typ av brott för att ett samhälle ska kunna ta tillvara på det uppkomna avfallet i så optimal 
utsträckning som möjligt. 
I dagsläget baseras det förebyggande arbetet till störst del på olika typer av kontroller och att 
verksamheterna själva upptäcker och rapporterar de brister i arbetet som bryter mot lagstiftningen. 
Kontrollerna som sker utförs av kommun och tillsynsmyndigheter, som Naturvårdsverket. Hur 
frekvent kontroller sker varierar mellan olika företag och beror på en rad olika faktorer, bland annat 
hur stor verksamheten är, hur mycket och vilken typ av avfall det genererar. Det är upp till 
kommunen att avgöra hur ofta en kontroll ska göras. Kommunerna kan göra ett besök hos en 
verksamhet om misstanke om miljöbrott föreligger.1 
                                                           
1 BRÅ 2006:5, Är vi bra på miljöbrott? 
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Det finns dock tecken på att miljölagstiftningen inte förebygger brott i den utsträckning som är 
önskvärd. Antalet registrerade miljöbrott har en ökande trend1 och enligt polisen ökar 
avfallsrelaterade brott i synnerhet2. Trots att miljön allt mer står i fokus för rättsväsende är det 
ytterst få miljöbrott som faktiskt ens upptäcks, än mindre anmäls och lagförs. Att få miljöbrott 
upptäcks beror på att kontrollen är begränsad och enbart inriktad mot vissa områden. Kontrollen 
sker i första hand av tillsynsmyndigheter och det är i samband med dessa miljöbrott också anmäls 
(uppskattningsvis 80 % av all registrerad miljöbrottslighet anmäls av tillsynsmyndigheter). 
Kontrollerna utförs förhållandevis sällan, sker främst hos redan kända verksamheter och är 
föranmälda, vilket ger aktörerna möjligheter att rätta till brister före myndigheternas besök.3 
BRÅ (2006:5) skriver om hur de oupptäckta brotten kan se ut. ”Bilmekaniker som har en oljeslatt som 
han häller ut någonstans, transporter av miljöfarligt avfall som äger rum utan tillstånd eller anmälan 
och företag som gör otillåtna utsläpp. Även hemmet när folk häller ut miljöfarliga kemikalier i toan”.4 
Vidare konstaterar de: ”Eftersom kontroll och tillsyn främst baseras på rapportering från 
verksamhetsutövarna själva är det troligen i mångt och mycket de mest laglydiga och lojala 
verksamheterna som drabbas av straff. De mindre samvetsgranna, som kanske står för en grövre 
brottslighet, selekteras bort genom att de varken rapporterar eventuella brott eller blir föremål för 
kontroll och tillsyn.” Detta är en slutsats som även bekräftas av utredningar gjorda av 
Polismyndigheten. Tillsynsmyndigheterna saknar med andra ord förutsättningar att hitta och 
rapportera de verksamheter som står för de allvarliga miljöbrotten. 
Ytterligare ett problem som lyfts fram är att polisen i hög grad saknar den naturvetenskapliga och 
tekniska kompetens och sakkunskap som krävs för att kunna spana efter, upptäcka och utreda 
miljöbrott. 
Faktum är således att upptäcktsrisken för en verksamhet är anmärkningsvärt låg vid brottslig och 
miljöfarlig hantering av avfall. Förutom att brottsligheten är direkt skadlig för miljön innebär det 
också att de verksamheter som utöver detta får en oärlig konkurrensfördel på grund av sitt brottsliga 
handlande, vilket drabbar laglydiga verksamheter. De senaste åren har uppklarningsprocenten för 
miljöbrott legat på enbart 3-4 %. År 2013 lagfördes 165 personer totalt för miljöbrott. Runt 4000-
5000 miljöbrott anmäls varje år. Det är ytterst ovanligt att det leder till fängelsestraff.5 
 
6.4 Den organiserade miljöbrottsligheten – ett hot mot systemet 
Det finns indikationer på att miljöbrottsligheten, inte minst inom avfallshanteringen, är ett växande 
problem för samhället. Gruppchefen för miljöbrottsgruppen i Stockholm säger i en intervju att 
brottsligheten inom avfallshantering ökar lavinartat eftersom det idag finns mycket pengar att tjäna i 
den verksamheten, då avfall mer och mer blir en handelsvara. Han gör även paralleller till Italien där 
kriminella ligor tjänar stora pengar på att hantera avfall och begå grova miljöbrott, och menar att det 
finns en risk att det även kan förekomma, i någon form, i Sverige6. Ett vanligt problem är att avfall 

                                                           
1 http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/miljobrott.html (hämtad 2016-04-28) 
2 Svensk Polis (webbtidning), Med fullt fokus på miljön  
3 Rikspolisstyrelsen/Åklagarmyndigheten, Strategier mot miljöbrott  
4 BRÅ 2006:5, Är vi bra på miljöbrott? 
5 http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/miljobrott.html (hämtad 2016-04-28) 
6 Svensk Polis (webbtidning), Med fullt fokus på miljön 
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exporteras illegalt av olika anledningar. Enligt Tullen stoppar man årligen cirka 250 ton illegalt avfall, 
som ofta har slutdestinationen i afrikanska och asiatiska länder.1 
Andra indikationer på att kriminella grupper börjar ta sig in på avfallsmarknaden är att den så kallade 
”gråhämtningen” ökar. Gråhämtning innebär olaglig avfallsupphämtning, där en avfallsverksamhet 
hämtar upp avfall som denne inte har rätt eller tillstånd att hämta (ofta handlar det om avfall som 
klassas som hushållsavfall, vilket kommunen har monopol på att hämta). Sannolikheten att detta 
avfall sedan hanteras olagligt är stor. Gråhämtningen i Stockholm fick under första kvartalet 2016 
stor uppmärksamhet i media, då det specifikt handlade om sopföretag som olovligt hämtade 
hushållsavfall och dessutom blandade ihop redan utsorterade fraktioner. Det försvinner sopor som 
kommunen, eller annan aktör, har ansvar för att hämta upp, och ingen riktigt vet var det tar vägen. 
Stockholms Kommun räknar med att det finns minst fem entreprenörer som ägnar sig åt 
gråhämtning i Stockholm, och enligt den entreprenör som ansvarar för upphämtning av kommunens 
hushållsavfall känner man till uppåt 100 adresser där gråhämtning förekommer.2 
 
6.5 Åtgärder mot den brottsliga avfallsverksamheten 
Det är uppenbart att den nuvarande handlingsplanen mot miljöbrottsligheten inte räcker till för att 
stoppa den på ett tillfredsställande sätt. Med utvecklingen inom miljöbrottsligheten som bakgrund 
finns det stora behov av att förändra och effektivisera arbetet med att upptäcka och stoppa 
miljöbrottsligheten. 
En viktig åtgärd vore helt enkelt att ge polisen mer resurser för att stävja miljöbrotten. Specifikt mer 
spanare, för att kunna upptäcka illegala aktörer och följa efter dem, för att få större kontroll över 
situationen, menar chefen över Stockholmspolisens miljörotel.1 Han menar också att polisen behöver 
organisera miljöbrottsutredarna på ett annorlunda sätt nationellt, med organisationen i Stockholm 
som mall. I Stockholm finns en miljöbrottsgrupp som enbart fokuserar på miljöbrott (där även 
jaktbrott ingår). Även andra länders arbetsmetoder lyfts fram som föredömen, där samarbetet med 
tillsynsmyndigheter är betydligt tätare.3 
Polismyndigheten har identifierat ett flertal olika områden där åtgärder är nödvändiga.4 Det handlar 
främst om att upptäcka brotten, bland annat genom tätare samarbete och mer utökat 
informationsflöde mellan kriminalunderrättelsetjänst och tillsynsmyndigheter, utökade möjligheter 
för externa aktörer att lämna tips om miljöbrott till polisen, att börja använda sig av metoder som 
satellitbilder för att upptäcka förändringar i den lokala miljön och polisflyg för att upptäcka vissa 
typer av miljöbrott. En viktig åtgärd som det trycks på är att öka kunskapen om miljöbrott inom hela 
poliskåren, hos poliser i yttre tjänst, vakthavande befäl och inom 
kriminalunderrättelseverksamheten. Detta kan göras genom att öka utbildningsinsatser inom den 
polisiära grundutbildningen och inom förundersökningsledarutbildningen, samt förbättrad och 
ständigt uppdaterad fördjupad utbildning för poliser som specifikt jobbar med miljöfrågor. 
Även när det gäller upptäckta miljöbrott måste arbetet förbättras. Polismyndigheten konstaterar att 
utredare och åklagare bör få ökade, fredade och över tid uthålliga resurser. För att underlätta och 
öka kontakten mellan tillsynsmyndigheterna och polisen på lokal nivå föreslås att polisen inrättar en 
miljöbrottsjour för att myndigheterna snabbt ska kunna komma i kontakt med polisen vid 
                                                           
1 https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-miljobrott/ (hämtad 2016-04-28) 
2 Uppdrag granskning, SVT, säsong 16, avsnitt 6 
3 Svensk Polis (webbtidning), Med fullt fokus på miljön 
4 Rikspolisstyrelsen/Åklagarmyndigheten, Strategier mot miljöbrott 
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miljöbrottsärenden, främst för att effektivisera processen och minska arbetet vid ärenden som läggs 
ner snabbt efter en anmälan. En annan åtgärd som lyfts fram är att man i högre grad bör prioritera 
den allvarligare miljöbrottsligheten. 
Brottsförebyggande rådet (2006:5) bekräftar Polismyndighetens uppfattning om att kunskapen inom 
polisen behöver förbättras. De lyfter även fram att tillsynsmyndigheterna behöver tätare samarbete 
och att fler kontroller behöver göras, framför allt oanmälda sådana. De lyfter också fram vikten av att 
brotten faktiskt straffas hårdare – till exempel kan en fängelsedom ha avskräckande och i 
förlängningen förebyggande effekt. Alltså bör lagstiftningen för miljöbrottsligheten skärpas. BRÅ 
bekräftar även bilden av att ett företag som förekommer i miljöbrottsutredning skadas i 
publicitetshänseende och att detta i många fall är betydligt mer avskräckande än en fällande dom, 
vilket styrker resonemanget som tas upp i avsnitt 6.2. 
6.6 Resultat av producentansvaret 
Producentansvaret i Sverige har varit en mycket viktig bidragande faktor till ökningen av återvunnet avfall. Statistik från Naturvårdsverket visar att den generella återvinningsgraden totalt har ökat avsevärt bland de produkter som omfattas av producentansvaret, även om trenden kan variera mellan olika produktgrupper. Överlag så nås de uppsatta målen för återvinning i hög grad. Den genomsnittliga återvinningsgraden, räknat material och energiutnyttjande, ligger på 79 procent för samtliga förpackningstyper. Detta betyder att den totala utvecklingen tycks ha stannat av en aning de senaste åren. Resultatet visar dock att Sverige fortfarande uppnådde alla sina nationella mål förutom i två fall, materialutnyttjandet av PET-flaskor för dryck samt den totala återvinningen av plastförpackningar. Materialutnyttjandet av resterande förpackningar som papper, papp, kartong, trä, plast och glas ligger mer eller mindre alla över målen.1  Nedan kommer olika materialåtervunna resultat att presenteras i jämförelse med de nationella mål som finns. För att börja med plastförpackningar så lyckades hela 43 procent materialåtervinnas där målen endast låg på 30 procent.   Förklaringen på att de källsorterade plastförpackningarna inte uppnådde de totala återvinningsmålen är för att man bortser från att det brännbara restavfallet obligatoriskt går till energiproduktion. Således så återvinns egentligen alla plastförpackningar på något sätt. Att materialåtervinningen av PET-flaskorna på cirka 83 procent hamnar under totalmålen på 90 procent kan förklaras med att folk slänger för mycket PET-flaskor i de vanliga soporna istället för att panta dem.  Målen för förpackningar av papper, papp, kartong och wellpapp ligger på 65 procent och under 2014 återvann producenterna i Sverige 79 procent som nämndes tidigare. Statistiken för träförpackningar är osäker och utgörs därför av en skattning av alla förpackningar som finns i Sverige, alltså inte bara vad som samlas in i producenternas system. Siffran sjönk 2014 till 22 procent från att ha varit uppe på 60 procent året innan, förklaringen är förmodligen att siffran på 60 procent var felaktig och berodde på mätfel, enligt Naturvårdsverket. Målet på 15 procent uppnåddes ändå. Metallförpackningarna och dess återvinning har stigit de senaste åren och nådde 2014 det bästa resultatet hittills på 74 procent, 4 procentenheter över målet. Returburkar av aluminium materialåtervanns till 84 procent vilket är en försämring från tidigare års resultat på 91 procent. Detta kan till viss del förklaras av att metoden för att få fram hur stor andel aluminiumburkar som samlats in har ändrats något.  

                                                           
1 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Resultat-producentansvaret/ (hämtat 2016-05-26) 
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När det gäller återanvändning och materialåtervinning för bilar och däck återvanns år 2014 cirka 93 procent av totala vikten på skrotbilarna. Av dessa 93 procent bestod 85 procent av materialåtervinning och återanvändning och resterande del av energiåtervinning. Det totala målet på 85 procent för återvinning av bilar uppnåddes således.  Batterier är ett stort återvinningsobjekt och år 2014 tillverkades ca 51 500 ton batterier, 35 200 ton samlades in enligt rapportering från Batteriregistret. Detta motsvarar en insamlingsgrad på ca 68 procent men inga av direktivets insamlingsmål för olika batterier uppnåddes helt. Återvinningsgradsmålen uppnåddes däremot totalt för samtliga batterityper.   Insamlingssystemet för elavfall i Sverige är väl etablerat och under 2014 fick producenterna in cirka 145 000 ton elavfall, vilket motsvarar cirka 15 kilo per invånare. Detta är endast elavfall från hushållen. Målet om producentansvar från EU-direktivet för elektroniska produkter ligger på fyra kilo per invånare.  
6.7 Att hantera sitt eget avfall som affärsidé 
I vissa stora koncerner och i branscher där avfallsmängderna är betydande, startas dotterbolag med 
det uttalade syftet att fånga upp företagets avfall och omsätta det i ekonomisk vinst. Detta är mycket 
ovanligt och sker om de ekonomiska argumenten är tillräckligt starka för att starta ett sådant företag. 
Merox AB, hos vilka en av intervjuerna ägde rum1, är ett sådant företag. De ingår i SSAB-koncernen 
med verksamheter i både Sverige och Finland, och har som uppdrag att optimera SSABs biprodukts-, 
skrot- och avfallshantering under deras ståltillverkning. Syftet är att minska avfallet och utnyttja 
biprodukterna för att på så sätt minska miljöbelastningen och öka företagets vinst.  
De material som uppstår som biprodukter bearbetas så att de kan användas som råvaror i de 
metallurgiska processerna inom SSAB eller säljas som produkter på en extern marknad. I de fall 
materialet inte går att använda ansvarar Merox för omhändertagandet av materialet på ett korrekt 
sätt, i praktiken ofta i form av deponering. 
Utöver detta driver Merox även forskning och utveckling inom avfallsområdet för att utveckla nya 
och effektivare sätt att hantera avfall och biprodukter. Intervjupersonerna menar att det finns 
ekonomiska incitament för att effektivisera processen som också går hand i hand med en minskad 
miljöbelastning. 
Intervjupersonerna på Merox menar att deras arbete skulle kunna optimeras mer om synen på vad 
som är biprodukter förändrades. Vad som får göras med ett material beror nämligen i hög grad på 
vilken klassificering det har, om det räknas som avfall eller om det räknas som biprodukt. Man anser 
att myndigheter inte har tillräcklig kunskap inom just detta. För Merox utgör således regler och lagar 
till stor del en begränsning. 
Vidare står en den mest optimala avfallshanteringen/verksamheten för Merox i konflikt med den lokala tätortens miljö i avseende på damm och buller. De menar att det finns underlag för dem att köra maskinerna dygnet runt, men denna möjlighet har begränsats för att skona lokalbefolkningen från buller och damm. En lösning på detta problem tror de är att recirkulera de finare materialen mer.   

                                                           
1 Diana Orrling med kollegor Idris och Patrik, SSAB Merox AB. Intervju 2016-05-04 
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7. Diskussion och slutsats 
Denna rapport lutar sig till stor del mot intervjuer med industrier som har avfallshantering som ett 
betydande verksamhetsområde. Intervjuunderlaget är litet vilket också gör resultatet mer osäkert. 
Det hade varit önskvärt med ett bredare och större underlag bland intervjuerna. 
De intervjuobjekt som användes kan i hög grad anses vara representativa för sina respektive 
företagsgrupper i avseende på bransch och företagsstorlek. Ett problem är dock att alla företag som 
intervjuades är stora, väletablerade och välkända. När det gäller exempelvis miljöbrott är det ett 
rimligt antagande att den allra största andelen företag som begår miljöbrott är företag som är små 
och inte är speciellt välkända. Det är ett antagande som styrks av såväl intervjupersonerna som BRÅ:s 
och Polismyndighetens rapporter. Små företag är inte heller i lika hög grad måna om att samarbeta 
med en väletablerad och seriös avfallsentreprenör, eftersom de inte alls i samma utsträckning blir 
granskade av såväl konsumenter, media eller myndigheter i avseende på miljöarbete. Således kan 
det konstateras att miljön gynnas av att större företag hanterar de större avfallsmängderna, och att 
detta samband inom industrin korrelerar positivt. En annan slutsats är att en ökad medial granskning, 
både inom större och mindre företag, skulle ha positiv effekt på avfallshanteringen. 
Det finns förhållandevis lite allmän information om den svenska miljöbrottsligheten och vad den har 
för konsekvenser på den svenska miljön och det svenska samhället. Polisen säger att de känner till 
grov organiserad miljöbrottslighet i andra länder, och lyfter gärna fram Italien som exempel, men att 
det inte förekommer i närheten av lika hög utsträckning inom Sverige som i de värst drabbade 
europeiska länderna. Å andra sidan menar de att det riskerar att växa. Vad de farhågorna bygger på 
finns det ingen riktig klarhet i. Statistik från BRÅ visar att antalet anmälda miljöbrott har en svagt 
stigande trend i Sverige, men det behöver ju inte nödvändigtvis bero på att miljöbrotten faktiskt 
ökar, utan det kan ju bero på att myndigheterna har blivit effektivare på att upptäcka och anmäla 
miljöbrotten. Att miljöbrottsligheten kommer öka är således ingen självklarhet, utan snarare ett 
osäkert antagande. Att risken finns är dock ett konstaterande som har belägg med tanke på att avfall 
är en miljardindustri, samt att grov miljöbrottslighet förekommer i andra europeiska länder, men hur 
utbredd miljöbrottsligheten är i ett land korrelerar förmodligen med hur utvecklad 
avfallshanteringen är i stort. Sverige och en handfull andra europeiska länder har kommit mycket 
längre inom avfallshantering jämfört med övriga Europa, framför allt södra och östra Europa. 
En klar slutsats från undersökningen är att de incitament som finns för en effektiv avfallshantering 
helt beror på vad det är för avfall. När det gäller värdefulla avfall styr de ekonomiska incitamenten till 
allra störst grad. Avfall eller biprodukter som egentligen kan komma till användning riskerar dock att 
hämmas av regler och byråkrati, vilket är en försiktig slutsats som kan dras efter besöket hos Merox. 
Den hårda regleringen spelar dock en otroligt viktig roll för att mindre värdefullt eller icke-värdefullt 
avfall ska tas omhand på ett korrekt sätt. Som framgår av resultatet krävs dock att regleringarna 
tillämpas på ett mer effektivt sätt, genom ökade kontroller och utökade resurser till 
tillsynsmyndigheter och polis, samt mer effektiva arbetsmetoder från dessa två. Bara att lyckas få in 
några fängelsedomar eller skapa stor medial uppmärksamhet i frågan kan troligtvis förebygga mycket 
miljöbrott. 
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