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Det avfallsförebyggande programmet syftar till att vägleda och inspi-

rera svenska aktörer så att miljömålen nås och vi har resurseffektiva 

kretslopp som är fria från farliga ämnen så långt det är möjligt. Enligt 

EU:s avfalls direktiv ska alla medlemsstater ha ett avfallsförebyggande 

program. I Sverige är det Naturvårdsverket som ansvarar för att ta 

fram det avfallsförebyggande programmet och detta program är det 

första i sitt slag. 

Programmet innehåller mål och åtgärder för avfallsförebyggande 

liksom indikatorer som mäter hur bra det går att minska mängden 

avfall och farliga ämnen. I programmet finns det 8 inriktningsmål 

och 167 åtgärder som riktar sig till både kommuner, myndigheter, 

organisationer, branch organisationer och företag. Inriktningsmålen 

i programmet ska bidra till att de svenska miljömålen uppfylls och 

kompletterar etappmålen. 

Det finns fyra fokusområden i programmet. De är mat, textil, 

elektronik och byggande och rivning. Vi har valt dem för att det blir 

mycket matavfall och bygg- och rivningsavfall i Sverige och att det 

är avfallsslag som orsakar stora samlade utsläpp av klimatgaser från 

utvinning, produktion och avfallshantering. Klimatbelastningen är 

också hög för varje tillverkat kilo elektronik och textil. Det används 

dessutom stora mängder farliga ämnen vid produktionen, ämnen 

som ofta även finns i de slutliga produkterna och varorna.

Naturvårdsverket kommer att följa upp programmet och ska 

ta fram ett nytt program senast år 2018.
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Förord
Enligt EUs avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett avfalls
förebyggande program. Naturvårdsverket ska enligt avfallsförordningen ta fram 
det svenska programmet, som då blir Sveriges avfallsförebyggande program.

Det här är det första avfallsförebyggande program som tagits fram i Sverige. 
Tanken är att det regelbundet ska tas fram nya, avfallsförebyggande program 
framöver. 

Vi vill passa på att tacka alla de aktörer som har deltagit i processen och 
kommit med värdefulla synpunkter och förslag under tiden som vi har arbetat 
med programmet. Under hösten 2012 och våren 2013 har vi haft workshops 
med företag, branschorganisationer, kommuner och andra centrala myndig
heter om hur målen ska se ut och för att få förslag på lämpliga åtgärder. 
Naturvårdsverkets avfallsråd har varit referensgrupp under arbetet och har 
gett synpunkter på visionen och målen i programmet. 

De personer som har arbetat med att skapa programmet på Naturvårds
verket och Kemikalieinspektionen är:

Projektledare: Maria Ivarsson

Biträdande projektledare: Elisabeth Österwall, Erika Nygren och 
Emma Colleen Moberg

Fokusområde mat: Catarina Östlund och Sanna Due Sjöström

Fokusområde textil: Sanna Due Sjöström och Yvonne Augustsson

Fokusområde elektronik: Ingela Grudin och Lena Jacobsson

Fokusområde byggande och rivning: Henrik Sandström och Erika Nygren

Fokusområde farliga ämnen: AnneMarie Johansson (KEMI) och 
Elisabeth Österwall

Indikatorer: Christina Jonsson

Styrmedel: Cecilia Mattsson och Elisabeth Österwall

Juridik: Ulrika Gunnesby

Samhällsekonomisk analys: Jessica Alvsilver, Elisabet Kock, Fennia Carlander

Kommunikation: Kristina von Rein och Maria Ivarsson

Remissammanställning: Emma Colleen Moberg

Det avfallsförebyggande programmet fastställdes av Naturvårdsverket den 
12 december 2013.
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1 Sammanfattning
Enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett avfalls
förebyggande program. Programmet ska innehålla mål, åtgärder och indikato
rer som mäter hur bra det går att minska mängden avfall och farliga ämnen. 
Det ska också innehålla en beskrivning av redan genomförda åtgärder. Natur
vårdsverket ska enligt avfallsförordningen ta fram det svenska programmet, 
som då blir Sveriges avfallsförebyggande program.

Syftet med programmet är att det ska vägleda och inspirera svenska aktö
rer så att miljömålen nås och det blir mindre avfall och produkter utformas 
utan innehåll av farliga ämnen oavsett hur mycket ekonomin växer.

I programmet finns det 8 inriktningsmål och 167 åtgärder. Naturvårds
verket följer upp programmet och kommer ta fram ett nytt program senast år 
2018. Inriktningsmålen i programmet ska bidra till att de svenska miljömålen 
uppfylls och kompletterar etappmålen. 

Det finns fyra fokusområden i programmet. De är mat, textil, elektronik 
och byggande och rivning. Vi har valt dem för att det blir mycket matavfall 
och bygg och rivningsavfall i Sverige och att det är avfallsslag som orsakar 
stora samlade utsläpp av klimatgaser från utvinning, produktion och avfalls
hantering. Klimatbelastningen är också hög för varje tillverkat kilo elektronik 
och textil. Det används dessutom stora mängder farliga ämnen vid produk
tionen, ämnen som ofta även finns i de slutliga produkterna och varorna. Ett 
annat skäl för att fokusera på mat och textilier är att många avfallsförebyg
gande aktiviteter är på gång inom dessa områden och vi bedömer att det är 
viktigt att stödja aktiviteterna för att få stor effekt av insatserna.

Under arbetet med det här programmet har vi påbörjat fyra konsekvens
bedömningar av åtgärder och styrmedel. Konsekvensbedömningarna är till för 
att vi ska se om de är samhällsekonomiskt rimliga att införa eller inte. Det vi 
börjat titta på är: 

• Reparationsavdrag (REPavdrag), dvs avdragsgilla reparationstjänster.
• Loggbok för byggnader för att kunna se vilka typer av material som 

byggs in idag och bevara informationen tills byggnaden ska renoveras 
eller rivas.

• Sänkt kyltemperatur i butiker och hushåll.
• Informationskampanj för att minska mängden matavfall i hushåll.

Naturvårdsverket kommer att gå vidare och utreda fler avfallsförebyggande 
styrmedel inom de närmaste åren. Det är en av åtgärderna i det här program
met. Styrmedlen kommer också att konsekvensbedömas för att vi ska få 
reda på om de är samhällsekonomiskt rimliga att införa eller inte. Vartefter 
Naturvårdsverket identifierar lämpliga styrmedel kommer vi att föreslå dem 
till regeringen.
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2 Summary
The EU Directive (2008/98/EC) on Waste (the Waste Framework Directive) 
requires member states to establish waste prevention programmes. The pro
gramme shall set out waste prevention objectives, measures and targets, using 
indicators to determine the success of implemented measures in order to reduce 
the quantities of waste and hazardous substances. The programme shall also 
describe measures previously implemented. Under the Swedish Waste Ordinance 
(2011:927), the Swedish Environmental Protection Agency (SEPA) was assigned 
responsibility to develop the Swedish national waste prevention programme to 
comply with the Waste Framework Directive.

The programme is designed to guide and inspire Swedish stakeholders in 
order to reach the Swedish national environmental objectives, ensure that less 
waste is generated, and promote that products are designed without hazardous 
substances, regardless of the extent of economic growth.

The programme contains 8 longterm objectives and 167 measures. The 
Swedish EPA will follow up on the objectives and measures in the programme 
and establish a new programme by 2018 at the latest. The objectives in the pro
gramme are designed to contribute to achieving the Swedish national environ
mental quality objectives and supplement their milestone targets. 

The programme has four priority areas – food, textiles, electronics, and 
construction and demolition. We chose these as priorities due to the significant 
amounts of food waste, and waste from construction and demolition generated 
in Sweden and moreover, these types of waste causes substantial emissions of 
greenhouse gases from extraction, production, and waste management processes. 
The climate impact of every kilogram of electronic and textile products manufac
tured is also significant. Considerable quantities of hazardous substances are also 
used in manufacturing these products – substances also often found in the final 
products. Another reason to focus on food and textiles is the many waste preven
tion activities currently under way for these, which leads to the assessment that 
further support of these activities is necessary to maximise their impact.

In developing this programme, four impact assessments was initiated for 
measures and policy instruments. The impact assessments are designed to deter
mine whether the measures and policy instruments are socioeconomically fea
sible. Initially, the following measures were analysed: 

• Repair deductions – i.e. tax deductible expenses for repair services.
• Maintaining building log books to record materials actually used in con

struction to preserve this information for refurbishment or demolition.
• Lower refrigeration temperatures in shops and households.
• Information campaigns to reduce food waste in households.

As one measure in this programme, the Swedish EPA will continue to study 
additional waste prevention policy instruments in the future. The socio 
economic impact of those policy instruments will also be assessed to ensure that 
they are feasible to implement. As the Swedish EPA identifies appropriate policy 
instruments, these will be proposed for the Government to consider.
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3 Vision
År 2050 lever vi1 ett gott liv med högt välbefinnande inom planetens ekologiska 
gränser. Vi har skapat ett kretsloppssamhälle utan avfall. Varor och material 
designas så att de är resurseffektiva, kan återanvändas länge, går att reparera  
och är fria från farliga ämnen. Sverige är världsledande på miljöinnovation. 
Våra företag har utvecklat nya affärsmodeller och levererar produkter och 
tjänster som är resurseffektiva och fria från farliga ämnen. Konsumenter, företag 
och myndigheter har tillgång till ett stort utbud av hållbara varor och tjänster 
som inte orsakar några miljö och hälsoproblem i Sverige eller andra länder.2

1  Med ”vi” menar vi alla som bor och verkar i Sverige.
2  Den här visionen bygger på:

- Riksdagens beslutade Generationsmål.
- Strecksatserna i miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö.
- Visionen i EU:s förslag till sjunde miljöhandlingsprogram (COM (2012) 710 final).
- EU:s färdplan för resurseffektivitet (KOM (2011) 571 slutlig).
- EU:s handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion (KOM (2008) 397 slutlig).
- EU:s handlingsplan för miljöinnovation (KOM (2011) 899 slutlig).
- EU:s råvaruinitiativ (KOM (2008) 699 slutlig).
- Towards Green growth OECD (2011).
- Målbilden i avfallsutredningen 2012 (SOU 2012:56).
- Nordiska miljöhandlingsprogrammet (ANP 2011:717).
- Kretsloppspropositionen 2003 (regeringens proposition 2002/03:117).
- Visionen i nationella avfallsplanen (Naturvårdsverkets rapport 6502).
- Avfall Sveriges vision.
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4 Det här är programmet
Enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett 
avfallsförebyggande program. Programmet ska innehålla mål, åtgärder och 
indika torer som mäter hur bra det går att minska mängden avfall och farliga 
ämnen. Det ska också innehålla en beskrivning av redan genomförda åtgärder. 
Natur vårds verket ska enligt avfallsförordningen ta fram det svenska program-
met, som då blir Sveriges avfallsförebyggande program.

4.1 Så läser du programmet
Målen och åtgärderna i programmet finns i fem kapitel och är uppdelade i 
övergripande inriktningsmål och åtgärder, samt inriktningsmål och åtgärder för 
de fyra fokusområden vi valt ut. Varje mål följs upp med indikatorer och de 
finns beskrivna i anslutning till varje mål. Dessutom beskriver vi kort de sätt 
i form av strategier som Naturvårdsverket tänker använda för att nå målen.

4.2 Programmets syfte
Programmet ska vägleda och inspirera svenska aktörer så att miljömålen nås 
och det blir mindre avfall och produkter utformas utan innehåll av farliga 
ämnen oavsett hur mycket ekonomin växer. 

4.3 Programmets målgrupper
Det är många aktörer som bidrar i hela processen ifrån att en vara produceras 
till att den blir avfall. Några viktiga målgrupper för det här programmet är 
beslutsfattare i form av chefer och politiker på olika nivå, lagstiftare, företags
ledare, branschorganisationer, kommuner och myndigheter. Alla dessa aktörer 
behöver bidra till att genomföra åtgärder för att programmets mål ska uppnås.

4.4 Programmets status
Programmet är Sveriges avfallsförebyggande program och är vägledande för 
kommuner, myndigheter, branschorganisationer och företag genom att visa på 
behovet av att klättra upp i avfallshierarkin och ange mål och åtgärder för att 
åstadkomma det. Det kompletterar den Nationella avfallsplanen och utveck
lar den delen som handlar om att förebygga avfall. Där det finns snarlika 
förebyggande mål och åtgärder så gäller programmets formuleringar framför 
avfallsplanens. Naturvårdsverket följer upp programmet och kommer ta fram 
ett nytt program senast år 2018. Inriktningsmålen i programmet ska bidra till 
att de svenska miljömålen uppfylls och kompletterar etappmålen. 
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4.5 Programmets fokus
Det finns fyra fokusområden i programmet. De är mat, textil, elektronik 
och byggande och rivning. Vi har valt dem för att det blir mycket matavfall 
och bygg och rivningsavfall i Sverige och att det är avfallsslag som orsakar 
stora samlade utsläpp av klimatgaser från utvinning, produktion och avfalls
hantering. Klimatbelastningen är också väldigt hög för varje tillverkat kilo 
elektronik och textil. Det används dessutom stora mängder farliga ämnen 
vid produktionen, ämnen som ofta även finns i de slutliga produkterna och 
varorna. Ett annat skäl för att fokusera på mat och textilier är att många 
avfallsförebyggande aktiviteter är på gång inom dessa områden och vi bedö
mer att det är viktigt att stödja de aktiviteterna för att få stor effekt av insat
serna. I varje kapitel om fokusområdena utvecklar vi resonemanget lite mer.

Utöver dessa fyra fokusområden finns det några avfallsslag som vi visserli
gen har bedömt vara viktiga men som vi inte valt att arbeta med i detta första 
avfallsförebyggande program. Det är bland annat gruvavfall, vissa industri
avfall, plastavfall och slam. 

Vi har valt att i huvudsak arbeta med konsumentnära varor och avfalls
slag istället för sådana som uppstår i tillverkningsindustrin och basnäringar 
som skogs och gruvindustri. Det beror på att vi tror att det är bättre att göra 
åtgärder i de led som styr efterfrågan på material som metall och plast, snarare 
än att försöka minska spillet i industrin, där det redan finns starka ekonomiska 
incitament för att förebygga avfall. I gruvindustrin styrs dessutom mängden 
malm som får brytas och hanteringen av gruvafallet av de miljötillstånd som 
krävs för att få driva gruvorna. När det gäller slam har vi inte valt ut det som 
ett särskilt fokusområde. Men genom att arbeta med att minska innehållet av 
farliga ämnen i exempelvis textilier och elektronik kan detta program bidra 
till att minska innehållet av farliga ämnen även i slam från reningsverken.

4.6 Programmets avgränsning
Naturvårdsverket har avgränsat mål och åtgärder under arbetet med pro
grammet. Vi har valt att utgå ifrån hur avfallsförebyggande definieras i avfalls
direktivet. Du kan läsa mer om vad avfallsförebyggande är i nästa kapitel. I 
avsnitten nedan beskriver vi hur vi har avgränsat programmet.

Mindre avfallsmängder kan minska miljöpåverkan i flera delar av livs
cykeln för ett material eller en produkt. Det är framför allt det minskade 
behovet av att tillverka nytt material som ger de stora miljövinsterna med 
att förebygga avfall. När varor återanvänds eller på andra sätt får längre livs
längd undviks miljöpåverkan från tillverkningen av nya, liknande varor. Det 
kan till exempel handla om utsläpp av växthusgaser och farliga ämnen från 
anläggningar som tillverkar textil eller plast, eller användning av vatten och 
bekämpningsmedel för att odla mat eller bomull.

Åtgärder som minskar avfallsmängderna och därmed också behovet av att 
tillverka nytt material är ett viktigt bidrag för att minska miljöpåverkan från 
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tillverkningsprocesserna. Det finns även andra sätt att minska miljöpåverkan 
från produktion av material och produkter, till exempel genom att göra direkta 
åtgärder vid de tillverkande anläggningarna. Några exempel är bättre renings
utrustning, effektivare energianvändning och åtgärder för att minska vatten
förbrukningen.

Syftet med många av målen och åtgärderna i detta program är alltså att 
indirekt minska miljöpåverkan från tillverkning genom att avfallsmängderna 
minskar. Det är givetvis viktigt att samtidigt arbeta med direkta miljöförbätt
rande åtgärder vid anläggningarna men den typen av åtgärder ligger utanför 
ramen för detta program. Det finns annan lagstiftning och andra initiativ som 
arbetar med sådana direkta miljöförbättrande åtgärder från tillverkning. Vår 
bedömning är att den typen av åtgärder ligger för långt ifrån definitionen av 
avfallsförebyggande i artikel 3 i avfallsdirektivet för att passa i detta program.

Vi har resonerat på liknande sätt när det gäller att minska innehållet av 
farliga ämnen i material och produkter som också ingår i definitionen av 
avfallsförebyggande. Kemikalieinspektionen arbetar med många typer av 
åtgärder för att minska tillverkning och användning av farliga ämnen, bland 
annat genom EU:s kemikalielagstiftning Reach och reglerna om växtskydds
medel och biocidprodukter. Men många av dessa åtgärder ligger utanför 
ramarna för detta program. De åtgärder vi har valt ut i programmet fokuserar 
på att minska innehållet av de farliga ämnen som finns kvar i material och 
produkter under användningsfasen och i avfallet. Några exempel är farliga 
ämnen i byggprodukter och elektronik.

Parallellt med avfallsförebyggande åtgärder behöver vi också fortsätta 
arbetet med att förbättra metoderna för att ta hand om dagens avfall. Dagens 
avfall är ett resultat av vår tillverkning och konsumtion under de senaste 
årtiondena och det finns många utmaningar med att till exempel öka återvin
ningen utan att samtidigt öka risken för spridning av farliga ämnen i krets
loppen. Åtgärder för att öka återvinningen ligger utanför definitionen av 
avfallsförebyggande och därför utanför ramarna för detta program. Åtgärder 
för att öka återvinningen finns till exempel i Sveriges avfallsplan med titeln 
Från avfallshantering till resurshushållning, som fastställdes 2012.

4.7 Så har programmet tagits fram
Programmet har tagits fram efter samråd med många olika svenska aktö
rer. Under hösten 2012 och våren 2013 har vi haft workshops med företag, 
branschorganisationer, kommuner och andra centrala myndigheter om hur 
målen ska se ut och för att få förslag på lämpliga åtgärder. Naturvårdsverkets 
avfallsråd har varit referensgrupp under arbetet och har gett synpunkter på 
visionen och målen i programmet. 

Vi har också valt att undersöka några särskilt intressanta åtgärder och 
styrmedel lite mer. Dessa beskriver vi i kapitel 13 som handlar om behov av 
nya styrmedel.
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4.8 Genomgång av direktivets bilaga IV
Enligt avfallsdirektivet ska det nationella programmet för förebyggande av 
avfall bland annat innehålla en ”utvärdering av exempel på åtgärder i direk
tivets bilaga IV eller andra lämpliga åtgärder”. Medlemsstaterna kan alltså 
välja att genomföra de åtgärder som beskrivs i bilagan och/eller utveckla 
andra åtgärder. 

Naturvårdsverket har gjort en första genomgång av Bilaga IV. Samman
fattningen av denna är att vi redan använder de flesta av åtgärderna som före
slås. Men många av åtgärderna vi redan använder går att vidareutveckla. Vi 
utesluter i dagsläget inga av de åtgärder som finns i bilagan i det fortsatta arbe
tet med att utreda och konsekvensbedöma nya avfallsförebyggande styrmedel. 
Det arbetet kommer delvis att ingå i det avfallsförebyggande programmet, 
men till största del kommer det att genomföras som en del av Naturvårds
verkets uppdrag med att utveckla miljöpolitiken. Se bilaga 4.
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5 Det här är avfallsförebyggande
Avfallsförebyggande handlar om att tänka giftfritt och resurseffektivt redan 
från början, innan något blivit avfall. Åtgärderna görs på ett så tidigt stadium 
att avfall inte ens uppstår. Därför räknas exempelvis inte återvinning som att 
förebygga avfall3. 

Målet med att förebygga avfall är att minska mängden avfall och farliga ämnen 
i material och produkter och att vår hälsa och miljön ska påverkas mindre av 
det avfall som ändå uppstår. 

När en metallförpackning återvinns så kan visserligen den återvunna 
metallen ersätta ny metall och då minskar mängden ny metall som behöver 
tillverkas. Det gör att avfallsmängden minskar. Men eftersom tanken hos den 
som en gång slängde burken var att göra sig av med den så räknas den som 
avfall. Därför klassas inte återvinning som förebyggande. Förebyggande hand
lar om åtgärder vi gör på ett så tidigt stadium att avfall inte ens uppstår.

Några exempel på avfallsförebyggande åtgärder är när ett företag designar 
en materialsnål diskmaskin eller när en fastighetsägare bygger ett nytt hus på 
ett resurseffektivt sätt. Det kan också handla om att återanvända kläder, eller 
att göra en läcker middag av det som blev över från festen med vännerna igår, 
istället för att slänga maten i soporna. 

Definitionen av avfallsförebyggande i EU:s avfallsdirektiv 2008/98/EG 

Förebyggande: åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit 
avfall och innebär en minskning av

a) mängden avfall, inbegripet genom återanvändning av produkter eller förlängning av 
produkters livslängd,

b) den negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade avfallet, 
eller

c) innehållet4 av skadliga5 ämnen i material och produkter.

4 5

3  Med avfall avses något som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med, 
enligt definitionen i 15 kap. 1 § miljöbalken.
4  Avfallsdirektivet (2008/98/EG). I artikel 3 som handlar om definitioner står ordet ”content” i den engelska 
versionen. Det har översatts med ordet ”halten” som snarare bör vara ordet ”innehållet” istället. 
5  I miljömålssystemet används begreppet ”farliga ämnen”. Därför används detta begrepp i fortsättningen 
även om ”skadliga” och ”farliga” ämnen kan ha något olika innebörd.
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5.1 Det är bäst att förebygga avfall
I EU:s avfallsdirektiv finns en avfallshierarki som innebär att den svenska 
politiken och lagstiftningen ska utformas så att avfall förebyggs i första hand. 
Det avfall som trots allt uppstår ska behandlas så resurseffektivt som möjligt. 
Helst ska det förberedas för återanvändning, men går inte det ska det material
återvinnas istället. Om det inte heller är möjligt ska energin i materialet tas 
tillvara genom exempelvis förbränning och i sista hand kan avfallet läggas på 
deponi. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat 
och ekonomiskt rimligt. 

Figur 1: EUs avfallshierarki.

Material-
återvinning

Förebyggande

Förberedelse för 
återanvändning

Annan återvinning, 
t ex energi 

Bortskaffande, 
t ex deponering

EU:s avfallshierarki visar att det mest resurseffektiva är att förbygga avfall. 
Det är exempelvis cirka tio gånger bättre ur klimatsynpunkt att laga till en ny 
maträtt av resterna från igår och därigenom undvika att handla ny mat, än att 
göra biogas som ersätter diesel till bilar av maten6. Om vi kan öka livslängden 
och återanvända textilier istället för att slänga dem i soporna och köpa nya, 
minskar konsumtionen av nyproducerade kläder och vi sparar råvaror, energi, 
vatten och kemikalier som förbrukas vid nyproduktion. Miljövinsten blir dess
utom stor eftersom varje kilo nyproducerad textil genererar 15 kg koldioxid
ekvivalenter, vilket påverkar den globala uppvärmningen7. 

6  Food waste in Norway in a value chain perspective, (2011), Hanssen, O.J., Østfoldforskning.
7  Improved waste managment of textiles, (2011), Palm, D., IVL Svenska Miljöinstitutet.
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Anledningen till att det generellt är mer resurseffektivt att förebygga avfall än 
att återvinna eller energiåtervinna det är att när vi förebygger avfall så sparar 
vi in all den energi och det material som behövs för att tillverka en helt ny 
produkt. Detta förutsätter givetvis att det inte köps någon ny produkt. När vi 
återvinner exempelvis plast så ersätter vi ny plastråvara, men det går åt energi 
för att tillverka återvunnen plast. Därför är det bästa att förebygga. Farliga 
ämnen i material och produkter kan vara ett hinder för en resurs effektiv han
tering och försvåra återanvändning och återvinning. Det är en av anledning
arna till att det är viktigt att samtidigt jobba med att minska innehållet av 
farliga ämnen i material och produkter. Mer information om problemen med 
farliga ämnen i varor8 finns i Kemikalieinspektionens rapport Kemikalier i 
varor9.

Det kan också vara lönsamt att förebygga avfall. Den samhällsekonomiska 
nyttan med att exempelvis minska matavfallet med tjugo procent till 2020 jäm
fört med 2010 i Sverige är mellan 10–16 miljarder kronor per år10. En studie 
visar också att byggherrar kan spara in nästan en procent av produktionskost
naden om de förebygger avfall på ett resurseffektivt sätt med nu kända meto
der11. Återanvändning är ofta också ett lönsamt alternativ till att köpa nytt. 

8  Här används begreppet vara enligt definitionen i artikel 3.3. i EU:s Reach-förordning ((EG) nr 
1907/2006): ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större 
utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.
9  http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport3-11-Kemikalier-i-varor.
pdf?epslanguage=sv
10  Nyttan av att minska matsvinnet, (2012), Naturvårdsverket, rapport 6527.
11  Att minska byggavfallet, (2012), Tyréns.
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6 Utmaningen
Vi ska till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljö-
problemen är lösta. En del av den utmaningen är att se till att kretsloppen  
är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. Om vi 
ska bli resurseffektiva och nå miljömålen behöver vi minska den totala 
mängden avfall och farliga ämnen i produkter och avfall. Återvinning löser 
en del av problemet, men det räcker inte. 

Det övergripande målet för miljöpolitiken som riksdagen har beslutat om är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Miljöpolitiken ska fokusera på att:

• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga 
att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 
hållbart. 

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns 
positiva inverkan på människors hälsa främjas. 

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen12. 
• En god hushållning sker med naturresurserna. 
• Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal 

påverkan på miljön. 
• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem 

som möjligt.

12

6.1 Konsumtionsfokus för att nå miljömålen
Naturvårdsverket lämnade 2012 en utvärdering av miljömålen och arbetet 
mot målen till regeringen. Där ger vi tre förslag till fokusområden för miljö
politiken:

• Säkerställ att redan fattade beslut genomförs.
• Kommunicera och informera mer om möjligheterna med miljöarbetet.
• Utveckla strategier för en hållbar konsumtion.

Avfallsförebyggande åtgärder går ofta hand i hand med åtgärder för hållbar 
konsumtion. Vi ser därför detta program som en av flera strategier för hållbar 
konsumtion. En hållbar konsumtion och produktion från råvara till avfall är 
nödvändig för att nå miljömålen. 

12   Regeringen beslutade sommaren 2013 om ett etappmål om Giftfria och Resurseffektiva kretslopp där 
programmet för avfallsförebyggande utgör ett underlag. Se även avsnitt 7.1.
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Tre miljökvalitetsmål som avfallsförebyggande särskilt kan bidra till att nå:
• Begränsad klimatpåverkan
• Giftfri miljö
• God bebyggd miljö

Följande punkter i generationsmålet bidrar också avfallsförebyggande till att nå:
• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 
• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem 

som möjligt.

Konsumtion medför användning av resurser, som i sin tur medför miljöpåverkan 
i hela kedjan från råvara tills att en produkt blir avfall. Det finns en stark kopp
ling mellan resursanvändning och ekonomisk tillväxt (BNPökning)13.

I detta program har vi satt inriktningsmål som utgår ifrån att avfallsmäng
derna ska minska oavsett hur ekonomin utvecklas, så kallad absolut frikopp
ling. Naturvårdsverkets ståndpunkt är att det behövs en absolut frikoppling 
mellan resursanvändning, miljöpåverkan och ekonomisk tillväxt för att nå 
miljömålen. Vi behöver minska både den mängd material och resurser som 
går in i samhället, och miljöpåverkan från hantering av resurserna. Vi baserar 
denna slutsats bl.a. på den fördjupade utvärderingen av miljömålen från 2012. 

Grunden för dagens konsumtionssamhälle lades redan på 1700talet. När 
befolkningen växte, samtidigt som kyrkan och sociala strukturer försvagades, 
kunde människor inte längre lita på att en ärvd bit land räckte för att försörja 
sig och skapa en identitet. Entreprenörskap blev ett alternativ för att skaffa 
försörjning och att äga saker ett sätt skapa identitet14. 

Sedan dess har listan över de saker som vi uppfattar som nödvändiga för 
ett acceptabelt liv blivit allt längre. Och konsumtionen har blivit en allt mer 
naturlig del av vår kultur. Denna utveckling drivs på bl.a. av marknadsföring. 
Mer än $640 miljarder14 lades på annonsering i världen under 200815. 

6.2 Avfallsmängden kan fördubblas 
Avfallshanteringen fungerar generellt sett bra i Sverige. Men det är ett pro
blem att avfallsmängderna ökar. Det mesta vi köper blir så småningom avfall. 
Historiskt sett har mängden avfall ökat när vi konsumerat mer16. Scenarier 
visar att avfallsmängden i Sverige kan vara fyra gånger så stor år 2050 om 
vi inte lyckas bryta trenden17.

Scenarierna ser likadana ut för de fyra fokusområdena i programmet, det 
vill säga mat, textilier, elektronik och byggande och rivning18. 

13  Se t.ex. Resource Productivity in the G8 and the OECD, (2011).
14  State of the World, Transforming cultures, (2010), World Watch Institute.
15  Sveriges BNP var $486 miljarder 2008, enligt Världsbanken. 
16  Preliminär rapportering från projektet Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering.
17  Utvecklingen för svensk avfallshantering – en scenarioanalys till 2050, (2008), Profu. 
18  PM angående framtidsprognoser för prioriterade avfallsströmmar, (2012), Jan-Olov Sundqvist, SMED.

http://blogs.worldwatch.org/transformingcultures/wp-content/uploads/2009/11/SOW2010-PreviewVersion.pdf
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Figur 2: Utvecklingen för uppkommet avfall i Sverige. De olika utvecklingar som redovisas är: 
(1) beräknade från modeller som korrelerar avfallsmängd till ekonomisk tillväxt. I detta fall utnyttjas 
långtidsutredningen samt Profus modeller. (2) framskrivningar från historiska data från Profus 
AvfallsAtlas® samt (3) Ett möjligt frikopplingsscenario (Profu 2008).

Figur 3: Ökningen av mängden avfall i ton från mat, textil, elektronik och bygg- och rivningsavfall 
fram till år 2030 om inga åtgärder sätts in. Siffrorna kommer från rapporten PM angående fram-
tidsprognoser för prioriterade avfallsströmmar (2012) Jan-Olov Sundqvist, SMED. 
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Några exempel på hur sambandet mellan tillväxt och avfallsmängder kan 
brytas är att öka resurseffektiviteten genom att företag använder materialeffek
tiva processer, gör materialsnåla produkter, eller tillverkar produkter med lång 
livslängd av exempelvis hög kvalitet, som går att reparera och återanvända. 
Några typer av konsumtionsmönster som också verkar i samma riktning är 
uthyrning och samägande, att konsumera tjänster istället för varor och att 
fundera över konsumtionens omfattning19. 

Det är också viktigt att minska innehållet av farliga ämnen i material, 
produkter och avfall. Några av de allra farligaste ämnena har slutat användas 
eller används mindre än förut. Samtidigt har det kommit liknande ämnen med 
något mindre farliga egenskaper eller med delvis okända hälso och miljö
farliga egenskaper. Fortfarande finns det också stora mängder av de vanligaste 
tungmetallerna och miljögifterna i produkter som ännu inte blivit avfall. Farliga 
ämnen i material och produkter kan vara ett problem på flera sätt. De kan 
släppas ut vid tillverkningen, innebära risker för människor och miljö under 
användningen av materialet eller produkten och slutligen orsaka problem vid 
hanteringen av avfall. Farliga ämnen kan till exempel vara ett hinder för en 
resurseffektiv hantering och försvåra återanvändning och återvinning av mate
rial och produkter.

En viktig förutsättning för att minska innehållet av farliga ämnen och 
underlätta en resurseffektiv hantering är tillgången på information om vilka 
farliga ämnen som finns i material och produkter. Åtgärder för att öka infor
mationen om innehåll av farliga ämnen kan förväntas bidra på flera sätt:

• Underlätta utbyte av farliga ämnen och miljöanpassad produktutveckling.
• Underlätta att ställa krav vid inköp och upphandling.
• Underlätta för konsumenter att göra informerade val.
• Effektivare och säkrare återanvändning och återvinning.

6.3 Nya roller och arbetssätt
För att klara av utmaningen att minska mängden avfall och farliga ämnen 
i material och produkter behöver olika aktörer i samhället pröva nya sätt att 
arbeta på. Företag behöver utveckla nya affärsmodeller. Det kan exempelvis 
vara att starta en webbsajt för privatpersoner som vill sälja begagnade saker, 
inrätta andrahandsavdelningar i klädbutiker, eller att hyra ut elcyklar av hög 
kvalitet istället för att sälja dem. 

Företag, organisationer, myndigheter och kommuner behöver även tänka 
bredare och samverka mer, både internt och externt, eftersom konsumtions
frågorna spänner över företags och förvaltningsgränserna. Kommuner, läns
styrelser, regioner och landsting kan exempelvis verka avfallsförebyggande 
genom att sätta mål, starta pilotprojekt och kreativt utnyttja sina roller som 

19  Hållbar avfallshantering – Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forsknings-
program, (2012), rapport 6523.
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exempelvis upphandlare, tillsynsmyndighet, planerare, informationsspridare, 
samordnare och stor verksamhetsutövare. Inköpare och designers är viktiga 
nyckelgrupper i det avfallsförbyggande arbetet. Alla i kedjan från produktion 
till avfallshantering behöver en ökad förståelse för varandras förutsättningar 
och perspektiv. Avfallshanterarna behöver känna till hur tillverkarna utformar 
produkterna och tillverkarna behöver förstå hur avfallshanteringen går till för 
att kunna designa hållbara produkter. 

Naturvårdsverkets roll är att arbeta offensivt med att ta fram kunskap och 
underlag, bidra till att utveckla miljöpolitiken och att genomföra den i samver
kan med andra. I det arbetet ingår metodutveckling och att utveckla vårt nät
verksarbete för att förebygga avfall. Vi kommer också att behöva kommunicera 
det avfallsförebyggande programmet väl och söka nya arenor för att effektivt 
kunna samverka med företag, organisationer, myndigheter och kommuner och 
bidra till att programmet genomförs på ett framgångsrikt sätt. 
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7 Det här har gjorts hittills
Regeringen, riksdagen och statliga myndigheter har redan gjort en hel del för 
att vi ska få mindre avfall och produkter utan farliga ämnen. Några exempel 
är de svenska miljökvalitetsmålen, bestämmelser på miljö- och kemikalie-
området, kampanjer och olika satsningar på forskning och teknikutveckling. 
Företag, kommuner och organisationer har också tagit många olika initiativ. 
En genomgång av relevanta svenska styrmedel finns i bilaga 4. 

7.1 Miljömål
Generationsmålet och de svenska miljökvalitetsmålen är beslutade av riksdagen 
och har funnits sedan 1999. De ska vara uppnådda till 2020 utom klimatmålet 
som ska vara uppfyllt år 2050. För att nå miljökvalitetsmålen finns det också 
etappmål, som är steg på vägen dit. Att förebygga avfall bidrar mest till att vi 
ska nå miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och 
Giftfri miljö. Det finns flera etappmål som kan bidra till att förebygga avfall. 
Det finns bland annat etappmål för att få bort särskilt farliga ämnen, att få 
fram information om vilka farliga ämnen det finns i varor20 och om hur vi ska 
nå giftfria och resurseffektiva kretslopp21. I uppföljningen av miljökvalitets
målen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 
är tillräckliga för att nå målen.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå nya etappmål. 
Uppdragen som handlar om att förebygga avfall rör textilier och att minska 
mängden matavfall. Naturvårdsverket följer årligen upp om vi närmar oss miljö
målen. Under 2012 presenterade Naturvårdsverket en fördjupad utvärdering av 
arbetet mot miljömålen och nästa fördjupade utvärdering är planerad till 2015.

7.2 Lagstiftning
Svenska myndigheter och företag arbetar efter en omfattande lagstiftning för 
produkter, avfall och kemikalier. En stor del av bestämmelserna på miljö och 
kemikalieområdet är gemensamma för alla EUländer. I den svenska miljö
balken finns också de allmänna hänsynsreglerna, som alla som driver en verk
samhet ska följa. Där framgår det att alla företag ska hushålla med resurser, 
använda sig av bästa tillgängliga teknik och välja produkter utifrån miljö och 
hälsopåverkan. När företag ansöker om tillstånd för sin verksamhet ska de 
visa hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls. 

20  Här används begreppet vara enligt definitionen i artikel 3.3. i EU:s Reach-förordning ((EG) nr 
1907/2006): ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större 
utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.
21  Läs mer om etappmålen om farliga ämnen på Miljömålsportalen http://miljömål.se/sv/Hur-nar-vi-malen/
Farliga-amnen/
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7.3 Forskning och utveckling
Staten har betalat och medverkat till flera forskningsprojekt som handlar om 
att minska mängden avfall och farliga ämnen. Några exempel på forskning 
är ett flerårigt program om styrmedel för att förebygga avfall22 och forskning 
kring nya indikatorer23, hur vi får en mer resurseffektiv materialanvändning24, 
hur farliga ämnen sprids från varor25, hur vi får ett mer hållbart mode26, per
spektiv på framtida avfallshantering27 och hur familjer kan leva mer miljö
anpassat28. Därutöver har Nordiska ministerrådet finansierat en rad studier 
om goda exempel och styrmedel för att förebygga textilavfall, elavfall, bygg 
och rivningsavfall och matavfall.

7.4 Vägledning och goda exempel
Naturvårdsverket arbetar sedan flera år tillbaka med att vägleda om hur det 
går att förebygga avfall. Vi har exempelvis tagit fram en rapport om hur det 
går att förebygga matavfall i skolmatsalar och finansierat en handbok om 
hur kommuner kan etablera kretsloppsparker. Branschorganisationen Avfall 
Sverige har också sammanställt goda exempel på hur kommuner, företag och 
organisationer redan förebygger avfall och Region Skåne har låtit ta fram två 
rapporter om hur det går att minska mängden byggavfall och en metod för 
att förebygga avfall i landsting. 

Naturvårdsverket har också ordnat flera seminarier både på egen hand 
och tillsammans med andra myndigheter och organisationer för att visa på 
hur det går att minska mängden avfall och farliga ämnen. Seminarierna har 
handlat om konsumtion, återanvändning, matavfall, textilier och bygg och 
rivningsavfall. Naturvårdsverket har också haft inspirationsseminarier för att 
sprida goda exempel på hur företag och kommuner arbeta för att förebygga 
avfall. 

7.5 Nätverk
Naturvårdsverket startade samverkansforumet för minskat matavfall (SaMMa) 
tillsammans med Livsmedelsverket och Konsumentföreningen Stockholm år 
2010. Syftet med nätverket är att minska mängden matavfall i Sverige genom 
samverkan i hela livsmedelskedjan. Genom att samla politiker, forskare, myn
digheter, organisationer och företag som arbetar med livsmedel i ett nätverk 

22  Hållbar avfallshantering, www. hallbaravfallshantering.se
23  Exempelvis projektet Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering, Waste Refinery.
24  VINNOVA, Resurssmart materialanvändning, diarienummer 2012-01948.
25  http://www.chemitecs.se/
26  Mistra Future Fashion, www.mistrafuturefashion.com
27  Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling, (2013), Waste Refinery.
28  Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen, (2008), Naturvårdsverket,  
rapport 5899.
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kan alla smidigt diskutera och dela kunskaper och erfarenheter med varandra. 
Nätverket träffas regelbundet och alla medlemmar kan nå ett slutet webb
forum där det går att diskutera och läsa rapporter om matsvinn, med mera. 
Sedan starten har nätverket träffats ett tiotal gånger och ordnat flera semina
rier och workshops. 

Vi deltar också i ett textilnätverk, nätverket för ökad återvinning och åter
användning (NÅÅ) som drivs av Högskolan i Borås sedan 2010. De som finns 
med i nätverket är myndigheter, forskare, välgörenhetsorganisationer, miljö
organisationer, återvinningsindustrier och textilföretag. Nätverket träffas regel
bundet och lär av ny forskning och diskuterar hur vi kan öka återvinningen 
och återanvändningen av textil i Sverige, bland annat genom ökad samverkan. 

7.6 Kampanjer
Avfall Sverige är nationell samordnare för den svenska delen av kampanjen 
Europa minskar avfallet sedan starten 2009. Naturvårdsverket sitter med 
i styrgruppen.

7.7 Frivilliga överenskommelser
Kemikalieinspektionen har startat branschdialoger för textil, kosmetika och 
leksaker för att fasa ut farliga ämnen i de varorna29. Naturvårdsverket har 
deltagit i dialogen som rör textil och gemensamma mål och frivilliga överens
kommelser har överenskommits med företagen. 

7.8 Andra initiativ
Det finns flera goda exempel på kommuner, landsting och privata företag som 
arbetar med att förebygga avfall. Miljöstyrningsrådet samordnar en grupp 
landsting som samverkar för att ersätta hälso och miljöfarliga kemikalier. 
Under 2013 grundade också regioner och landsting ett avfallsråd tillsammans 
med Sveriges Kommuner och Landsting och rådet arbetar bland annat med 
att förebygga avfall. Några andra exempel är Kretsloppsparken Alelyckan 
som är en återvinningscentral där det också går att köpa återanvända saker 
och lämna sina gamla prylar till återanvändning.

I Sverige finns det sedan många år både kommersiella andrahandbutiker 
och välgörenhetsorganisationer som driver andrahandsbutiker och stora nät
sajter för att köpa och sälja begagnade varor. Det har också blivit populärt 
med loppmarknader och klädbytardagar. Fler goda exempel hittar du i varje 
kapitel om fokusområdena mat, textil, elektronik och byggande och rivning. 

29  http://www.kemi.se/sv/Innehall/Branschdialoger/Branschdialoger/
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8 Mindre avfall och produkter 
utan farliga ämnen

Fåtölj lämnas in i sorteringshallen på Kretslopps
parken Alelyckan i Göteborg. Där kan göteborgarna 
både lämna saker och kläder till återanvändning 
och återvinning samt köpa begagnat.
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Det går att minska mängden avfall och fasa ut farliga ämnen i produkter. Det 
som behövs är främst mer kunskap, bra information, nya affärsmodeller, nya 
effektiva styrmedel, att använda välbefinnande som en positiv drivkraft och 
att stimulera människor och företag att använda saker en längre tid och att 
återanvända mer.

8.1 Nuläget
Avfallsmängderna kan öka till det fyrdubbla till år 2050 om vi inte lyckas 
vända trenden30. Samtidigt finns det fortfarande många farliga ämnen i varor 
och produkter. Det här programmet fokuserar särskilt på textil, mat, elektro
nik och bygg och rivningsavfall, men Naturvårdsverket ser även ett behov av 
att avfallsmängden och innehållet av farliga ämnen i material och produkter 
minskar generellt.

8.2 Strategier
För att lyckas minska avfallets mängd och farlighet kommer Naturvårdsverket 
att arbeta utifrån ett antal strategier. Det handlar om att få materialsnåla 
produkter, produkter med lång livslängd och att öka återanvändningen och 
informationen om farliga ämnen. Det handlar också om att stimulera hållbara 
konsumtionsmönster genom att exempelvis undersöka möjligheterna att 
arbeta med välbefinnande som drivkraft och lyfta fram fördelarna med att 
leva hållbart. Naturvårdsverket kommer att genomföra dessa övergripande 
strategier i den roll vi har att vägleda, samverka, finansiera forskning och 
utreda och föreslå styrmedel. När det gäller att minska mängden farliga ämnen 
i material och produkter arbetar Kemikalieinspektionen med att utveckla regler 
och andra styrmedel i syfte att nå miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö.

8.3 Övergripande inriktningsmål
• Mängden avfall ska minska kontinuerligt jämfört med år 2010.
• Innehållet av farliga ämnen31 i material och produkter ska minska. 

30  Utvecklingen för svensk avfallshantering – En scenarioanalys till 2050, (2008), Profu.
31  Med farliga ämnen avses ämnen som är klassificerade som farliga enligt reglerna i EU:s förordning 
om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP) och sådana som 
uppfyller regelverkets kriterier för farliga ämnen, men som ännu inte har klassificerats. Ämnena kan 
klassificeras som hälsofarliga, miljöfarliga eller farliga på grund av fysikalisk-kemiska egenskaper (t.ex. 
brandfarliga). Det är framför allt ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper som är av intresse i detta 
program.
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Sveriges riksdag och regering har beslutat om ett generationsmål, ett miljökvalitetsmål 
och en precisering för att förebygga avfall, samt ett miljökvalitetsmål, preciseringar och 
etappmål för att minska risker med farliga ämnen32. I EU:s förslag till sjunde miljöhand-
lingsprogram finns också ett mål om att omvandla EU till en resurseffektiv, grön, konkur-
renskraftig och koldioxidsnål ekonomi. 

Målen som finns i detta program för att minska mängden avfall utgår från miljökvalitets-
målet God bebyggd miljö och följande precisering till målet:
• avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och 

att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i 
så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö 
minimeras.

Målen för farliga ämnen utgår från miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö och följande precise-
ringar till det målet: 
• användningen av särskilt farliga ämnen33 har så långt som möjligt upphört
• information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor34 

är tillgänglig.

I det övergripande inriktningsmålet i detta program syftar vi på en generell minskning av 
användningen av farliga och särskilt farliga ämnen i samhället. Det finns även etappmål 
om farliga ämnen (se avsnitt 7.1) som har betydelse för att förebygga avfall.

32 33 34

8.4 Uppföljning av övergripande mål
• Gruvindustrin stod 2010 för cirka 75 procent av allt avfall i Sverige. 

Detta innebär att utvinning av mineral har stort genomslag på resulta
tet. För att kunna genomföra relevanta uppföljningar av utvecklingen 
över tid ingår allt uppkommet avfall exklusive gruvavfall i indikatorn. 
Naturvårdsverket kommer att följa upp målet dels genom mängden upp
kommet avfall med utgångspunkt i den nationella avfallsstatistiken och 
dels genom en indikator som mäter resurseffektivitet. 

• Bedömning av inriktningsmål om farliga ämnen kommer att ske i sam
band med de årliga uppföljningar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som 
Kemikalieinspektionen genomför. 

32  http://www.kemi.se/sv/Innehall/Giftfri-miljo/Miljokvalitetsmalet-Giftfri-miljo/
33  Begreppet särskilt farliga ämnen finns definierat i det svenska miljömålssystemet och avser de ämnen 
som har de mest problematiska egenskaperna från hälso- och miljösynpunkt. Det är ämnen som är persi-
stenta och bioackumulerande, ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktions toxiska, 
ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande samt ämnen med andra allvarliga egen-
skaper som inger motsvarande grad av betänklighet. Även metallerna kvicksilver, kadmium och bly räknas 
till de särskilt farliga ämnena.
34  Här används begreppet vara enligt definitionen i artikel 3.3. i EU:s Reach-förordning ((EG) nr 1907/2006): 
ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än 
dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.
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8.5 Övergripande åtgärder
8.5.1 Vad Naturvårdsverket kommer att göra

• Utreda styrmedel och konsekvensbedöma dem vi tror är bäst för att minska 
mängden avfall och farliga ämnen generellt och för de fyra fokusområdena 
i programmet. Denna åtgärd kräver bred samverkan med andra myndigheter 
och aktörer.

• I samarbete med Miljöstyrningsrådet35 vägleda om möjligheterna att vid 
offentlig upphandling ställa krav på avfallsförebyggande åtgärder. 

• Naturvårdsverket följer upp och utvärderar hur krav på avfallsförebyg
gande åtgärder ställs i samband med offentlig upphandling och inköp. 
Naturvårdsverket kommer också att föreslå åtgärder utifrån den uppföljning 
och utvärdering som sker.

• Göra en förstudie för att utreda möjligheterna att genomföra ett uppskalat 
och utökat Leva Livetprojekt i samarbete med exempelvis Sveriges Kommuner 
och Landsting, kommuner och andra viktiga aktörer runt om i Sverige36.

• Utveckla indikatorer och statistik för avfallsförebyggande.
• Sprida goda exempel på initiativ för att förebygga avfall och exempelvis öka 

återanvändningen, både för privata aktörer, landsting och kommuner37.*

8.5.2 Vad Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen kommer att göra
• Bistå regeringen i arbetet med den globala kemikaliestrategin SAICM38 och 

särskilt bidra till UNEP:s39 arbete med att utveckla ett förslag till globalt pro
gram för information om farliga ämnen i varor40. Målet är att SAICM:s hög
nivåmöte 2015 beslutar om ett program som innehåller principer som när de 
införs leder till att relevant information om farliga ämnen når aktörer under 
varans hela livscykel inklusive avfallsledet.

• Ordna en workshop med avfallsbehandlare och återvinnare om problemen 
med farliga ämnen i avfall. Exempel på frågor att diskutera:
 Svårigheter med att återanvända och återvinna material som innehåller  

farliga ämnen.
 Avfallsledets behov av information om farliga ämnen i material och pro

dukter för att underlätta återanvändning och återvinning.
 Kan problem med farliga ämnen i avfallsledet kommuniceras uppåt i kedjan 

och på så sätt vara en drivkraft för substitution (utbyte) av farliga ämnen 
i material och produkter?

35  Miljöstyrningsrådet kommer att införlivas i Konkurrensverket under år 2014.
36  Utvärdering och analys av projekt Leva Livet, (2011), Chalmers.
37  * Åtgärder markerade med asterisk finns också i Nationella Avfallsplanen.
38  Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). Länk: http://www.saicm.org/
39  United Nations Environment Programme (UNEP) Länk: http://www.unep.org/
40  Här används begreppet vara enligt definitionen i artikel 3.3. i EU:s Reach-förordning ((EG) nr 1907/2006): 
ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess 
kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.

http://www.unep.org/
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8.5.3 Vad Kemikalieinspektionen kommer att göra
• Inom ramen för ett regeringsuppdrag analysera viktiga utvecklingsområden 

för EU:s kemikalielagstiftning Reach i syfte att bidra till miljökvalitets
målet Giftfri Miljö.

• Ta fram förslag på ekonomiska styrmedel i syfte att minska användningen 
av farliga ämnen i varor41 och kemiska produkter.

8.5.4 Exempel på vad övriga aktörer kan göra
KONSUMENTVERKET

• Vägleda om vad som gäller juridiskt ifråga om bland annat garantitider 
och konkurrensförhållanden när produkter säljs på en andrahandsmark
nad. Vägledningen bör tas fram i samarbete med Naturvårdsverket och 
Konkurrensverket42.*

KOMMUNER 

• Informera hushållen om hur de kan förebygga uppkomsten av avfall.
• Arbeta för att produkter och avfall som hushåll vill lämna på åter

vinningscentraler styrs till återanvändning och förberedelse för åter
användning via privata aktörer, kommunernas återvinningscentraler/
kretsloppsparker eller andra system.*

• Upplysa om miljövinster med återanvändning och ge förslag på aktörer 
som kan ta emot begagnade produkter som en del av informationen om 
avfallshanteringen till kommuninvånarna.*

• Samarbeta med aktörer som tar emot begagnade produkter och erbjuda 
dem platser för insamling inom kommunen.*

LÄNSSTYRELSER

• Samla och samordna kommuner och näringsliv i länen för att arbeta 
avfallsförebyggande.

REGIONER OCH LANDSTING

• Handla upp och ställa krav på ett sådant sätt att avfall förebyggs genom 
offentlig upphandling.

BRANSCHORGANISATIONER

• Avfall Sverige kan inrätta en arbetsgrupp för avfallsförebyggande.

41  Här används begreppet vara enligt definitionen i artikel 3.3. i EU:s Reach-förordning ((EG) nr 1907/2006): 
ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än 
dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.
42  * Åtgärder markerade med asterisk finns också i Nationella Avfallsplanen.
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BRANSCHORGANISATIONERNA INOM TILLVERKNING OCH HANDEL  
I SAMARBETE MED KEMIKALIEINSPEKTIONEN

• Hitta nya ändamålsenliga former för att öka kännedomen hos små och medel
stora företag om rätten och skyldigheten att få och lämna information om  
särskilt farliga ämnen enligt Reach artikel 33.

8.6 Behov av forskning och utveckling
Dessa områden där det finns behov av forskning och utveckling har identifierats av 
Naturvårdsverket och de aktörer som vi samarbetat med för att ta fram detta pro
gram. Några av förslagen kommer också från remissinstanser. Förslagen är tänkta 
att användas som underlag för Naturvårdsverkets och aktörernas fortsatta arbete.

• Forskning om återanvändning och konsumenternas drivkrafter till att köpa 
respektive inte köpa återanvända saker och reparera sakerna istället för att 
slänga dem.

• Forskning för att förstå mekanismerna bättre bakom ökad tillväxt och hur 
vi kan uppnå frikoppling.

• Forskning om styrmedel för att förebygga avfall.
• Inrätta ett centrum för resurseffektivitet.
• Göra teknikupphandlingar för att få fram resurseffektiva och giftfria produkter.
• Utveckla metoder och verktyg för att förebygga avfall i företag och offentlig 

sektor. 
• Forskning om vilka farliga ämnen som är mest problematiska i ett kretslopps

perspektiv.
• Inrätta ett nationellt kunskapscentrum för ökad substitution.
• Forskning och utveckling kring hållbara affärsmodeller.
• Tvärvetenskaplig forskning för att bättre förstå och möta drivkrafterna bakom 

den ökande konsumtionen såsom identitetsskapande mode, reklam, teknik
utveckling samt inkomstutveckling.

• Forskning och utveckling av styrmedel och åtgärder kring de faktorer som  
driver symbolkonsumtionen. 

• Forskning och utveckling kring hur avfallsförebyggande kan bli en trend som 
är hållbar och populär bland såväl unga som gamla.

• Fördjupade studier om hur återanvändning förhåller sig till nykonsumtion.
• Utredning om de regelmässiga förutsättningarna för att öka återanvändningen 

i den offentliga sektorn.
• Utredning kring om återanvändning kan öka genom fastighetsnära insamling.
• Utredning om vilka typer av produkter och komponenter som inte lämpar sig 

för återanvändning. 
• Utredning om vilka produkter som lämpar sig för återanvändning som konsu

menterna i allmänhet är mest intresserade av att köpa på andrahandsmarknaden.
• Utredning och analys av intressekonflikter och framtagande av riktlinjer för 

kommuner kring hur platser för textilinsamling kan ordnas i samarbete med 
ideella och kommersiella aktörer på ett effektivt, rättssäkert och konkurrens
neutralt sätt.



9 Tillsammans minskar vi 
matsvinnet

Matsvinn. Landstinget Västernorrland halverade 
mängden matavfall i Sundsvalls sjukhuskök och 
minskade kostnaderna med nästan fyra miljoner 
kronor om året på det.
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Vi kan bli mycket bättre på att ta vara på maten och inte slänga den. Det 
kan vi uppnå genom bättre samarbete och samverkan i livsmedelskedjan. 
Medvetenheten om problemet behöver öka och beteenden och attityder 
ändras. Kunskapen om hur man undviker matsvinn behöver öka och alla 
som arbetar med mat behöver ta ett större ansvar för att minska svinnet. 
Matsvinn är den mat som slängs, men som hade kunnat ätas upp om den 
hanterats annorlunda. 

9.1 Nuläget
År 2010 uppgick matavfallet i Sverige till över en miljon ton, undantaget 
bland annat primärproduktionen som jordbruk, trädgårdsnäring och fiske 
där vi ännu inte har statistik. Hushållen svarar för den absolut största delen, 
i storleksordningen 670 000 ton. Plockanalyser på matavfallet i kärl och 
säckavfallet visar att andelen matsvinn var 90 % för livsmedelsbutiker, 65 % 
för restauranger, 50 % för skolkök och 35 % för hushåll.

Definition av matavfall och matsvinn

Matavfall   – summan av matsvinn och oundvikligt matavfall (oätliga delar som ben,  
kaffesump, flertalet kärnor, bananskal, äggskal etc). 

Matsvinn – livsmedel som slängs men som hade kunnat ätas om det hade hanterats på 
annat sätt. Matsvinn består av det som vi kan undvika att slänga, den så kallade und-
vikliga delen av matavfallet. I matsvinn ingår också svinn som hälls ut i vasken (flytande 
livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar). Av praktiska skäl  
räknas ibland oätliga delar, t.ex. ben på en köttbit, som matsvinn. Om en hel kotlett 
slängs räknas alltså både den ätbara och den oätliga delen som matsvinn, detsamma  
gäller exempelvis en hel oskalad banan.

Livsmedelsproduktionen – från produktion av insatsråvaror, primärproduk
tion, förädling och butik, via transporter och lagring till konsument – medför 
en betydande miljöpåverkan. Vi importerar vi ungefär fyrtio procent av den 
mat som vi omsätter i Sverige. Vår mathushållning medför alltså idag bety
dande konsekvenser även utanför landets gränser. Även den mat som inte 
når konsumenten orsakar miljöpåverkan. 

Det slängda matavfallet från hela kedjan, från hushållen till livsmedels
industrin, motsvarar två miljoner ton klimatgaser43 och tre procent av Sveriges 
totala utsläpp av sådana gaser. Produktionen av livsmedel ger även upphov 
till andra miljöproblem såsom övergödning och spridning av farliga ämnen, 
bland annat växtskyddsmedel. Livsmedelssektorn är också en av de mest  
vattenkrävande sektorerna.

43  Naturvårdsverkets beräkning baserat på mängden matavfall i rapporten Matavfall 2010 från jord till 
bord, (2011), SMED, rapport nr 99.
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Produktionen av livsmedel innebär ofta användning av växtskyddsmedel i 
odlingsledet. Mängden och typen av växtskyddsmedel som används beror på 
odlingsteknik och klimatfaktorer. Om matsvinnet minskar, leder det till en 
lägre livsmedelsproduktion, vilket ger mindre användning av växtskyddsmedel.

Orsakerna till matsvinnet skiljer sig hos de olika aktörerna i livsmedels
kedjan. I livsmedelsindustrin är de ofta varierande och specifikt knutna till 
de lokala förutsättningarna i varje verksamhet. Det kan till exempel bero på 
maskinstopp, haverier, felaktiga processparameterar som dosering av råvaror, 
variation i råvarukvalitet, spill i samband med produktbyten och att maskin
operatörer och inköpare inte har tillräcklig kunskap etc. En viktig anledning 
till svinn är datumkassationer som uppkommer på grund av att företagen  
producerar mer än de har beställningar för, för att vara säkra på att kunna 
leverera till kunderna.

En av de främsta orsakerna till matsvinn i butiker är svårigheter att beställa 
rätt mängd varor som överensstämmer med kundernas efterfrågan44. Maten 
hinner inte säljas innan bäst före dagen eller sista förbrukningsdagen har pas
serats och butikerna väljer då att inte sälja maten. Orsaken kan också vara att 
affären prioriterar ett brett sortiment till sina kunder. Det kostar också så lite 
att lämna tillbaka gammalt bröd och mejeriprodukter till grossisterna att  
butikerna kan gardera sig och köpa mer varor än nödvändigt. 

I restaurang och storkök uppstår matsvinn dels i köket under förvaring och 
tillagning, dels vid serveringen och från gästernas tallrikar, så kallat tallriks
svinn. Svinnet beror till exempel på obalans mellan mängd lagad mat och antal 
gäster och hur mycket eller lite de tar. Bufféer och möjlighet att kunna välja 
på mer än en rätt kan också bidra till ökat svinn. Det finns också en osäker
het kring i vilken grad livsmedelslagstiftningen tillåter att maten får sparas 
för senare servering. I storkök kan personalen vidare ha praktiska svårigheter 
eller orutin på att laga mat i omgångar. 

Svinnet i hushåll beror till stor del på att hushållen ägnar för lite tid till 
inköpsplanering och matlagning. Inköp av för mycket eller fel mat kan leda 
till att maten inte hinner konsumeras innan den blir dålig. Många misstolkar 
även datummärkningen och tror att mat vars bäst föredag passerats inte är 
säker. Bäst föredag handlar om kvalitet, medan sista förbrukningsdag handlar 
om livsmedelssäkerhet. Dessutom används ofta inte alla delar av råvarorna 
och vi tar inte tillvara alla rester och tömmer förpackningarna ordentligt. 
Hushållen behöver också bli bättre på att förvara maten så att den håller 
länge. En annan aspekt är att kostnaden för matinköp i Sverige är en relativt 
liten del av den genomsnittliga hushållsbudgeten45. De ekonomiska incita
menten för att minska matsvinnet är därför inte så stora.

44  Initiatives on prevention of food waste in the retail and wholesale trades, (2011), Stenmarck,m.fl., 
B1988, IVL Svenska Miljöinstitutet.
45 År 2012 använde hushållen 12,2 % av inkomsterna till inköp av livsmedel (www.ekonomifakta.se). 

http://www.ekonomifakta.se
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Matsvinn är också i hög grad kopplat till förpackningarnas utformning, stor
lek, kvalitet och materialval eller materialsammansättning. Förpackningen ska 
skydda innehållet, men göra det lätt att komma åt allt. 

I arbetet med att förebygga matavfall är det alltid viktigt att säkerställa att 
livsmedelssäkerheten inte äventyras. 

9.1.1 På gång inom området
Det händer mycket inom området. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av 
regeringen att ta fram ett etappmål för minskad mängd matavfall. I detta upp
drag ingår också att föreslå åtgärder för att nå målet. Vidare har Livsmedels
verket fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Jordbruks verket och 
Naturvårdsverket under tre år genomföra insatser som bidrar till att minska 
matsvinnet. 

Det finns en samverkansgrupp för minskat matavfall (SaMMa). I gruppen 
ingår berörda myndigheter, forskare, intresseorganisationer och branschen, 
med aktörer i olika delar av livsmedelskedjan. Syftet med samverkansgruppen 
är att minska matavfallet genom att fungera som en kontaktyta och utbyta 
information. 

Inom ramen för det nordiska samarbetet på livsmedelsområdet (MRFJLS) 
prioriteras bland annat att arbeta med att minska matsvinnet utan att ge avkall 
på redlighet och livsmedelssäkerhet. Även inom FAO och OECD prioriteras 
arbetet med minskat matsvinn.

Sverige har gjort ett frivilligt åtagande att bidra till FN:s tioåriga ramverk 
av program för att bryta ohållbara konsumtions och produktionsmönster. 
Naturvårdsverket är nationell fokalpunkt för programmet.

Frågan är även prioriterad inom EU. Europaparlamentet har exempelvis 
under 2012 antagit en resolution om att brådskande åtgärder behöver sättas 
in för att halvera matsvinnet till 2025. EUkommissionen anger i sin färdplan 
för ett resurseffektivt Europa att mängden ätbara livsmedel som slängs bör 
halveras i EU till 2020. Vidare finansierar EU forskningsprojektet FUSIONS 
som samlar universitet, institut, konsumentorganisationer och företag för att 
minska mängden matavfall. Ett mål med projektet är att utveckla riktlinjer 
för en gemensam matavfallspolitik i hela EU. 

9.2 Inriktningsmål för matområdet
• Matavfallet i hela livsmedelskedjan ska minska jämfört med år 2010.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett siffersatt mål 
för minskat matavfall. Uppdraget ska redovisas i januari 2014.
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9.3 Uppföljning av mål för matområdet
Naturvårdsverket kommer att följa upp inriktningsmålet med en indikator 
med utgångspunkt i den nationella avfallsstatistiken. Statistik som togs fram 
i rapporten Matavfall 2010 från jord till bord46 kommer att uppdateras. 
Statistiksammanställningen kommer att utökas med data från delar av primär
produktionen från Jordbruksverket. 

9.4 Strategier
Naturvårdsverket tänker arbeta utifrån fyra strategier för att minska matsvinnet: 

• Ökad kunskap om var i livsmedelskedjan matsvinn uppstår och varför. 
• Förbättrad samordning och samsyn i livsmedelskedjan om behov av 

åtgärder för att minska det totala matsvinnet.
• Mäta matsvinnet kontinuerligt kompletterat med mätningar och studier 

som kartlägger andel matsvinn för att det ska gå att följa upp effekterna 
av olika åtgärder.

• Ökad kunskap om livsmedelssäkerhet och matsvinn bland konsumenterna.

9.5 Åtgärder för matområdet
9.5.1 Vad Naturvårdsverket kommer att göra

• Ta fram förslag till etappmål för minskad mängd matavfall samt åtgärder 
och styrmedel kopplade till målet. 

• Genom samverkan med andra aktörer som har intresse i och ansvar för 
frågan i Sverige och andra länder sprida kunskap om mängderna mat
avfall, orsakerna till matsvinn, hur det kan minska och vad vi tjänar på 
det (miljömässigt och ekonomiskt)47.*

• Ta fram bättre statistik om uppkomna mängder matavfall i olika led i 
livsmedelskedjan uppdelat på onödigt matavfall (svinn) och oundvikligt 
matavfall.*

• Naturvårdsverket och Livsmedelsverket bör verka för att underlätta sam
ordning mellan kommunernas tillsyn enligt miljöbalken respektive livs
medelslagstiftningen.

9.5.2 Exempel på vad övriga aktörer kan göra
LIVSMEDELSVERKET

• Ge råd till konsumenter om hur matsvinnet kan minska.*
• Identifiera områden där ändrad tillämpning av livsmedelslagstiftningen 

kan leda till minskat matsvinn utan försämrad livsmedelssäkerhet och 
redlighet.* 

46  Matavfall 2010 från jord till bord, (2011), SMED Rapport nr 99.
47  * Åtgärder markerade med asterisk finns också i Nationella Avfallsplanen.
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• Ge vägledning till berörda aktörer, exempelvis storhushåll och butiker, 
om hur gällande livsmedelslagstiftning kan tolkas i syfte att minska mat
svinnet48.*

• Integrera frågan om matsvinn vid utarbetandet av råd om måltider inom 
förskola, skola, vård och omsorg.*

NATURVÅRDSVERKET, LIVSMEDELSVERKET, JORDBRUKSVERKET

”Livsmedelsverket ska tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårds
verket under tre år genomföra insatser som bidrar till att minska det onödiga 
matsvinnet i alla led och till ett bättre utnyttjande av det oundvikliga mat
avfallet. 

I uppdraget ingår att:

• Analysera möjligheter och eventuella hinder för ett minskat matsvinn.
• Verka för en ökad samverkan mellan olika aktörer.
• Genomföra riktade informationsinsatser till konsumenter.
• Sprida information om goda exempel.
• Stimulera till ökat utnyttjande av det oundvikliga matavfallet för produk

tion av biogas och utnyttjande av rötresten.

En delrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) 
den 31 mars 2014. Hela uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2016.”

JORDBRUKSVERKET

• Kartlägga mängder och orsaker till produktionssvinnet kopplat till primär
produktionen49.*

• Öka kunskapsutbytet mellan producenter för att minska svinnet.
• Hitta avsättning för frukt och grönt som sorteras bort på grund av färg 

och form till exempel genom förädling.
• Begränsa växtsjukdomar och växtskadegörare.
• Vidta större försiktighet vid skörd och hantering.
• Ordna bättre lagringsförhållanden för vegetabilier.
• Förbättra djurhälsan.
• Avla för friskare djur.
• Minska antalet tjurkalvar av mjölkras genom könssorterad sperma.
• Arbeta för ett bättre utnyttjande av hästkött som människoföda.

HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN

• Minska mängden bifångster av fisk.
• Ta tillvara på bifångster av fisk till mat.

48  * Åtgärder markerade med asterisk finns också i Nationella Avfallsplanen.
49  Kartläggningen kommer ske inom ramen för regeringsuppdrag etc. Jordbruksverket har inga egna 
medel för detta arbete.
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LANDSTING

• Se över hur matavfallet kan minska i verksamheten, bland annat på  
sjukhus.

KOMMUNER

• Öka invånarnas medvetenhet om och förståelse för matsvinnets betydelse 
för miljön och ekonomin. Ett sätt är att kommunerna arbetar med livs
stilsprojekt som inkluderar matsvinn. Ett annat sätt är att i samband med 
införande av separat matavfallsinsamling informera om vikten av att 
minska matsvinnet50.*

• Ta fram planer för hur man i den kommunala verksamheten (t ex skolor, 
omsorg) kan minska matavfall och svinn och få till stånd samarbeten  
mellan skolledning, pedagoger, kostansvariga, inköpare, avfallsbolag m fl.

• Utbilda och informera skolkök och storkök i kommunens verksamheter 
om vikten av att minska svinnet och hur de kan gå till väga.*

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

• Erbjuda utbildningar till olika aktörer inom t ex storhushåll, restauranger, 
butiker samt vårdpersonal och pedagoger. 

BRANSCHORGANISATIONER I LIVSMEDELSKEDJAN

• Branschorganisationer kan sprida kunskap om matsvinnsfrågan till sina 
medlemmar. De kan bidra i kunskapsuppbyggnad om orsakerna till svinn 
inom sin bransch och ta fram förslag på åtgärder.

• Branschorganisationer kan även lyfta goda exempel och på så vis sprida 
kunskap.

LIVSMEDELSBUTIKER

• Följa upp och sätta upp mål för hur mycket livsmedel som slängs och 
returneras i butiker och hos grossister och utbilda personalen i hur mat
svinnet kan minska.*

• Utveckla orderhanteringen och hitta försäljningsmetoder som inte leder 
till matsvinn på grund av överköp i butiker.*

• Hitta kreativa metoder och nya affärskoncept för att tillvarata rester och 
livsmedel som är på gränsen till att bli för gamla. Det kan exempelvis 
vara matbanker, resurskockar eller att ge bort till välgörenhet.* 

• Komma överens inom branschen om system som inte uppmuntrar till 
överbeställning genom att osåld mat kan lämnas tillbaka till grossisten 
kostnadsfritt.*

• Informera kunder om skillnaden mellan ”bäst före dag” och ”sista för
brukningsdag” och om hur känsliga livsmedel ska förvaras i hemmet.*

• Vidta åtgärder som garanterar obruten kylkedja.

50  * Åtgärder markerade med asterisk finns också i Nationella Avfallsplanen.
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GROSSISTER, TRANSPORTÖRER, LAGER OCH LOGISTIK

• Kartlägga sina respektive delar av kedjan, var svinn uppstår och varför 
samt utifrån denna kunskap arbeta aktivt för att minska mängderna.

• Öka samverkan med leden före och efter i kedjan. Samverka med livs
medelsindustrin och butiker exempelvis kring planering och varuflöden.

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN

• Utveckla konsumentförpackade produkter med ett helhetsperspektiv, där 
målet är att förpackade produkter ska vara lätta att tömma, skydda varan 
under hela hanteringen och storleksmässigt vara anpassade efter konsu
mentbehov51.*

• Välja ytterförpackningar som skyddar och säkrar produkternas egenskaper 
på bästa sätt och håller kvalitén genom hela varuflödet. Tänk utifrån pro
duktens behov av kyla och ventilation samt utifrån stabilare och säkrare 
hantering vid produktion, transporter och lagerhantering. Ta fram mindre 
leverans/returbackar, för att slippa göra överbeställningar av nischproduk
ter som till exempel ekologiska varor. 

LIVSMEDELSINDUSTRIN

• Identifiera vad som skulle behövas för att få svinnet att komma till 
användning.

• Öka samverkan med leden före och efter i kedjan, till exempel samverka 
med jordbruket exempelvis kring försörjning och kvalitetsvariationer 
hos råvaror.

• Kartlägga var svinn uppstår och varför (kan skilja mycket mellan olika 
produktionslinjer).

STORKÖK OCH RESTAURANGER

• Arbeta aktivt med att minska matsvinnet och följa upp arbetet genom att 
mäta matavfallet i kökets och serveringens olika delar.

• Tillagning av rätt mängd mat i förhållande till antal gäster, bland annat 
genom bättre planering, tillagning av mat i omgångar och servering av 
olika portionsstorlekar.

• Bättre samverkan mellan olika personalgrupper och dess ledare inom 
skola, äldreomsorg, omsorg och annan verksamhet.

• Tillhandahålla kärl eller förpackningar för att ta med överbliven mat, 
så kallad doggybag.

• Samverkan mellan matgäst och kök så att maten motsvarar matgästens 
behov och förväntningar. Här ingår till exempel anpassade portions
storlekar.

51  Åtgärder markerade med asterisk finns också i Nationella Avfallsplanen.
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KOCKSKOLOR OCH ÖVRIGA LIVSMEDELSRELATERADE UTBILDNINGAR

• Utbildning i livsmedels miljöpåverkan och hur matsvinnet kan minska, 
både uppströms och nedströms. 

PRIMÄRPRODUKTIONEN INOM JORDBRUK OCH FISKE

• Minskad utsortering av frukt och grönt på grund av färg och form.
• Hitta avsättning för frukt och grönt som sorteras bort på grund av färg 

och form till exempel genom förädling. 
• Begränsa växtsjukdomar och växtskadegörare.
• Vidta större försiktighet vid skörd och hantering.
• Ordna bättre lagringsförhållanden för vegetabilier.
• Minska mängden bifångster av fisk.
• Ta tillvara på bifångster av fisk till mat. 
• Förbättra djurhälsan.
• Avla för friskare djur.
• Minska antalet tjurkalvar av mjölkras genom könssorterad sperma.
• Arbeta för ett bättre utnyttjande av hästkött som människoföda.
• Minska ensilagesvinn genom bättre lagrings och uttagsmetoder. 
• Utarbeta bättre system för att ta tillvara kasserade råvaror, exempelvis 

till biogas eller till mikrobiologisk omvandling till fiskfoder.

9.6 Goda exempel på matområdet
9.6.1 Personlig coachning
Att coacha familjer till en hållbar livsstil har visat sig ge långsiktigt goda 
resultat, bland annat för att minska matsvinn. Ett exempel är projektet 
”Leva livet” som genomfördes av Göteborgs stad 2011.

9.6.2 Välgörenhet
Det finns butiker som skänker mat som närmar sig bäst före datumet till 
social verksamhet. Det finns också ett företag i Sverige som samlar in mat 
från butiker och grossister och skänker till välgörenhetsorganisationer.

9.6.3 Kock i butiken
Vissa butiker har anställt kockar som lagar luncher och middagar av mat som 
är på väg att bli för gammal. Den tillagade maten säljs sedan i butiken.

9.6.4 Minskning av matavfall i skolkök genom att mäta och synliggöra
En skola har halverat sitt matsvinn genom att mäta och synliggöra svinnet. 
För varje dag som barnen slängde mindre mat lades bollar i ett rör som mot
svarade minskningen. När röret blev fullt fick eleverna en överraskning.
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9.6.5 Restauranger
En restaurangkedja lyckades minska sitt matavfall med 23 procent genom att 
dels arbeta med information till både gäster och personal, dels ta bort sallads
tallriken. Genom att ta bort salladstallriken fick inte lika mycket mat plats och 
kunderna tog alltså mindre. Blev kunderna inte mätta, fick de ta om.

9.6.6 Skolmaterial
Konsumentföreingen Stockholm har tagit fram ett skolmaterial om hur matsvin
net kan minska och miljövinsterna av detta. Läs mer på www.slangintematen.se/
skola.

9.6.7 Utbildning av kostchefer
Hushållningssällskapet har med finansiering från Matlandet Sverige utbildat 
kommunala kostchefer i hur de kan minska matsvinnet i storkök under  
2011–2012. Läs mer på www.mindrematsvinn.nu.

9.7 Behov av forskning och utveckling
Dessa områden där det finns behov av forskning och utveckling har identi
fierats av Naturvårdsverket och de aktörer som vi samarbetat med för att ta 
fram detta program. Några av förslagen kommer också från remissinstanser. 
Förslagen är tänkta att användas som underlag för Naturvårdsverkets och 
aktörernas fortsatta arbete.

Det finns ett övergripande behov av att öka kunskapen om orsaker, mäng
der och möjliga åtgärder i livsmedelskedjans alla led. Fokus för forskningen 
bör vara att dels trimma livsmedelskedjans huvudflöde, och dels att nyttiggöra 
de sidoströmmar som trots detta uppstår. Speciellt finns det behov av mer 
forskning om matsvinn i primärproduktionen, liksom animalieproduktionens 
roll för att utnyttja svinn från senare led. För att få en mer heltäckande bild 
av svinnet i primärproduktionen behövs fortsatta studier i form av fortsatt 
kartläggning av svinnet och analyser av vilka regelverk som påverkar svinnet. 
Även fortsatt forskning behövs för att öka kunskapen om odling, bättre sorter 
och hur vi i framtiden anpassar odlingen efter ett förändrat klimat.



10 Textil är en värdefull 
resurs

Provning av kläder i en andrahandsbutik. I projekt 
Leva Livet coachades elva göteborgsfamiljer till att 
minska sin miljöpåverkan och öka sitt välbefinnande. 
Familjen på bilden lyckades minska sitt avfall med 
sextio procent.
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För att förebygga textilavfall och därigenom minska miljöpåverkan från han-
teringen av textilier krävs förändrade konsumtions- och produktionsmönster. 

Textilier behöver designas så att de är hållbara, kan användas länge och åter
användas och när de är uttjänta enkelt kan materialåtervinnas. Kunskapen om 
miljöfördelarna med återanvändning jämfört med energiutvinning behöver öka 
hos konsumenterna. Det behöver vara enkelt att lämna kläder till återanvänd
ning. Branschen behöver ta ett större ansvar för att de textilier som tillverkas är 
fria från farliga ämnen, att de är återvinnings eller återanvändningsbara samt 
att det finns återtagningssystem. Parallellt behöver marknaden för återanvänd
ning stärkas och krav på hållbara textilier ställas vid upphandling. 

10.1 Nuläget
Det köps och slängs allt mer textilier i Sverige. Under 2010 konsumerade vi 
mer än 15 kilo textilier per person. Av dessa slängdes minst 8 kg i soppåsen 
och gick direkt till förbränning med energiåtervinning. Det betyder alltså att 
mer än hälften av de textilier som köps slängs varje år52. Endast 3 kg lämna
des till återanvändning via välgörenhetsorganisationer. Ungefär 0,3 kg av det 
såldes inom Sverige, resten exporterades eller skänktes till välgörenhet utanför 
landet. I dag förekommer ingen insamling av textil till materialåtervinning i 
Sveriges kommuner. Däremot samlar både Röda Korset53 och Human Bridge54 
in och skickar textilier som inte kan säljas i de egna butikerna i Sverige till 
materialåtervinnig ibland annat Nederländerna och Belgien. Därutöver erbjuder 
ett antal privata företag sina kunder att lämna utslitna produkter till återvin
ning, men det är oklart i vilken omfattning konsumenterna verkligen utnyttjar 
den möjligheten. 

Den absolut största mängden textilavfall uppkommer hos hushållen. De 
stora klädbolagens egna verksamheter står för en mindre del av textilavfallet 
i Sverige, men några exakta siffror finns inte. Däremot uppstår stora mängder 
textilt avfall och spill (10–20 % av råmaterialet55) vid produktionen av texti
lierna, som huvudsakligen sker utanför Sveriges gränser. Butikerna har oftast 
inga stora lager nu för tiden och bolagen arbetar med att få så lite överskott 
som möjligt. Andra som använder textilier är till exempel vård och omsorg, 
hotell, försvarsmakten och företag56.

52  Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall, (2011), SMED.
53  http://www.redcross.se/stod-oss/skanka-till-second-hand/roda-korset-utvidgar-miljomedveten- 
kladatervinning/? Hämtad: 2013-11-05
54  Textilt avfall, En framtida resurs-Pilotprojekt Stockholm, (2013), Avfall Sverige Utveckling. 
55  Muntlig källa Mia Tapio, Houdini 2013-11-05.
56  Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall, (2011), SMED.
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Inom sjukvården hanteras en relativt stor mängd textilier, till exempel säng
textilier, handdukar, personalkläder, operationskläder och patientkläder. 
Textilierna tas oftast om hand av specifika tvätterier. Huvuddelen av textil
avfallet från tvätterierna skickas till förbränning med energiåtervinning och 
endast en liten del skänks till välgörenhetsorganisationer. 

Under förra decenniet ökade konsumtionen av kläder och hemtextil med 
mer än 40 procent i Sverige57. Varje kilo ny textil som tillverkas påverkar 
miljön. Det går åt upp till 29 000 liter vatten för att odla ett kilo bomull och 
ungefär ett kilo kemikalier för att göra en Tshirt58,59. Att producera ett kg 
textil ger upphov till ungefär 15 kg växthusgaser60. Produktionen av textilier 
orsakar även miljöpåverkan i form av utsläpp vid tillverkning, transport, för
säljning och användning. Mellan två till tre procent av svenskarnas utsläpp av 
växthusgaser beror på vår textilkonsumtion61. 

Textiltillverkningen från råvara till färdig produkt sker i flera steg. Stora 
mängder kemikalier används i de flesta processer som förbehandling, färg
ning, tryckning och slutberedning. Konventionellt odlad bomull kräver stora 
mängder bekämpningsmedel. Många av de kemikalier som används i tillverk
ningsprocesserna sköljs ut med hjälp av tvättmedel och vatten. En del av dessa 
ämnen bryts ned eller tas om hand i avloppsreningsverk, medan andra når 
vattendragen. Både människor och miljö i och runt bomullsodlingar och  
textilfabriker utsätts för kemikalier. Förorenat vatten och vattenbrist som 

57  Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall, (2011), SMED.
58  Prevention of textile waste, (2012), TemaNord.
59  Kartläggning av kemikalieanvändning i kläder, (2009), Swerea IVF.
60  Miljöpåverkan från avfall, (2010), David Palm och Jan-Olov Sundqvist, IVL.
61  Varför återanvända textil? Europa minskar avfallet 2011, (Why reuse textile? European Week for Waste 
Reduction 2011, in Swedish), Presentationsmaterial, David Palm.

Figur 4: Flöden av textilavfall i Sverige 2010 (siffrorna anger antal kilo per person och år).
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orsakas av en intensiv textilindustri kan få omfattande lokala konsekvenser 
i tillverkningsländerna.

Människor kan komma i direkt kontakt med farliga ämnen i textilier till 
exempel om de används nära huden eller om barn stoppar textilier i munnen. 
Ämnena kan vara tillsatta för att ge textilen en funktion under användningen, 
vilket innebär att de finns kvar i slutprodukten, till exempel flamskydds
medel, antibaktbehandling eller impregnering. Ibland kan även resthalter 
av tillverkningskemikalier finnas kvar i de färdiga produkterna, exempelvis 
nonylfenoletoxilater62,63. Vissa ämnen som finns kvar i slutprodukten kan 
också spridas till miljön via tvätt.

Att tillverkningen av textilier till största delen sker utanför Europa leder 
till att kontrollen av kemikalieanvändningen försvåras eftersom leverantörs
kedjorna ofta är långa och komplexa.

10.1.1 Därför ökar mängderna textilavfall 
Det finns sociala, ekonomiska och kulturella drivkrafter som gör att vi köper 
mer textilier och att avfallsmängderna ökar. Förenklat kan vi säga att vi inte 
köper kläder och andra textilier för att vi behöver dem för våra grundläggande 
behov, utan av andra skäl. Textilierna är ett sätt att visa vem vi är eller skulle 
vilja vara, så kallad symbolkonsumtion. Vi har också generallt sett fått mer 
pengar att röra oss med och textilier har blivit billigare, jämfört med andra 
varor64,65. 

En annan anledning till att vi köper mer textil är att det har blivit mer 
fokus på inredningstrender och att klädbranschen har utvecklat koncept med 
billiga kläder i begränsad upplaga med kort livslängd66. Två viktiga skäl till 
att vi slänger kläderna i soporna är att vi har tröttnat på dem och att det är 
trångt i garderoben67. 

Att så mycket textilavfall går till energiutvinning beror bland annat på att 
de insamlingssystem som erbjuds oftast är att lägga textilavfallet i den bränn
bara fraktionen, antingen i soppåsen hemma eller på återvinningscentralen. 

Det är i dag få kommuner som samlar in textilavfall för materialåtervinning, 
beroende på att det tidigare saknats tekniska lösningar för storskalig material
återvinning. Däremot upplåter de flesta kommuner plats till andrahands aktörer 
för textilinsamling i anslutning till återvinningscentraler. Vissa kommuner ser 
även till att andrahandsaktörer får plats intill Förpacknings och Tidnings
insamlingens platser för insamling av returpapper och förpacknings avfall. 
Det insamlingssystem som finns i dag är det som tillhandahålls av de ideella 
andrahandsaktörerna. Tillsammans samlar de in 26 000 ton textilier och 

62  Kartläggning av kemikalieanvändning i kläder, (2009), Swerea IVF.
63  Nonylfenolextoxilater används bland annat i rengöringsmedel och färger. De bryts ner till nonylfenol 
som är giftigt för vattenlevande organismer och misstänks ge nedsatt fortplantningsförmåga.
64  Nätverk, trådar och spindlar, (2012), Karin M Ekström och Niklas Salomonson.
65  Effekterna på importpriser, konsumentpriser och handelsmönster av tekoavregleringen mellan  
WTO-länder, (2006), Kommerskollegium.
66  Nätverk, trådar och spindlar, (2012), Karin M Ekström och Nicklas Salomonson.
67  Improved waste management of textiles, B1976, (2011), David Palm.
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kläder per år i sina 500 butiker och insamlingsbehållare. Materialet sorteras 
och 3000 ton textilier säljs i egna butiker i Sverige, 4000 ton skickas till för
bränning med energiåtervinning och resterande 19 000 ton exporteras för 
återanvändning och försäljning i andra länder, men vad som händer med  
textilierna därefter behöver undersökas vidare68.

Det kan också finnas andra förklaringar till att så lite kläder återanvänds, 
till exempel att konsumenter inte har kännedom om att kläder faktiskt kan 
lämnas till återanvändning, att man inte vet till vem man kan lämna kläderna 
eller vem man kan lita på. Det kan också vara så att kläder uppfattas som 
mycket personliga. Man vill helt enkelt inte att någon annan ska använda 
dem utan slänger dem i soporna31.

10.1.2 På gång inom området
NYA ETAPPMÅL

Naturvårdsverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram förslag till 
etappmål för textilier och textilavfall. Vi ska även redovisa vilka åtgärder 
och styrmedel som behövs för att nå målen och göra en samhällsekonomisk 
konsekvensanalys. Uppdraget ska redovisas i januari 2014. 

NORDISKT STATSMINISTERINITIATIV FÖR GRÖN TILLVÄXT

De nordiska statsministrarna har kommit överens om att Norden ska bli 
ledande i grön tillväxt. Ett av de områden där insatser behövs är avfallsområdet. 
Under 2013 initierades därför tre nordiska projekt som rör textilavfall med 
medel från Nordiska Ministerrådet. De omfattar styrmedel och nya affärs
modeller för att förebygga, öka återanvändningen och återvinningen av textil
avfall, en nordisk strategi för hantering av textilavfall samt utarbetande av en 
nordisk uppförandekod (code of conduct) för aktörer som samlar in, sorterar 
och återanvänder samt återvinner textilier.

SVERIGE SER BEHOV AV FÖRSTÄRKT LAGSTIFTNING OM FARLIGA  
ÄMNEN INOM EU

Sverige har föreslagit till Kommissionen att skärpa reglerna inom EU för att 
fasa ut farliga ämnen i textilier. Initiativet har stöd från organiserade svenska 
textil och modeföretag.

KEMIKALIEINSPEKTIONENS BRANSCHDIALOG

Kemikalieinspektionen69 har startat en dialog med textilbranschen för att 
påskynda arbetet med att byta ut farliga ämnen i konsumentvaror och pro
dukter utan att invänta detaljregler i lagstiftningen. Företag, branschorgani
sationer, tillverkare och distributörer bjuds in till möten några gånger per år. 

68  Prevention of Textile Waste, Material flows of textiles in three Nordic countries and suggestions on 
policy instruments, (2012), Naoko Tojo, Beatrice Kogg, Nikola Kiørboe, Birgitte Kjær and Kristiina Aalto, 
Tema Nord och Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall, (2011), SMED.
69  http://www.kemi.se/sv/Innehall/Branschdialoger/Branschdialoger/
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Tillsammans identifierar de vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna 
med farliga ämnen i textilier. Fokus ligger på att höja kunskapsnivån om far
liga ämnen i textil, att arbeta för en gemensam kravställning gentemot leve
rantörer på de farliga ämnen som inte ska finnas i slutprodukterna, samt att 
generellt arbeta med att minska innehållet av farliga ämnen i textil.

FORSKNINGSPROGRAMMET MISTRA FUTURE FASHION

Mistra Future Fashion är ett fyra år långt forskningsprogram70. Målet är att 
nå en systemförändring av den svenska modebranschen som leder till hållbar 
utveckling av såväl industri som samhälle, där förebyggande av avfall är en 
viktig del. Detta ska leda till att konkurrensförmågan stärks för modeindustrin. 
De ingående forskningsprojekten är:

• Förändring av marknader & affärsmodeller: För hållbar innovation 
i modebranschen. 

• Klargörande av vad hållbart mode är.
• Kombination av designtänkande med processer för hållbara textiler 

och mode.
• För ekoeffektiva textila material och processer.
• Återanvändning, återvinning och "End of life" frågor.
• Mode för den offentliga sektorn.
• Hållbar konsumtion och konsumentbeteende.
• Policyinstrument.

NÄTVERKET FÖR ÅTERANVÄNDNING OCH ÅTERVINNING AV KLÄDER 
OCH TEXTIL (NÅÅ)

Nätverket bildades i januari 2011. Initiativ till att bilda nätverket togs av 
Textilhögskolan i Borås som en del av ett forskningsprojekt om hur man 
genom att samarbeta i nätverk kan lösa komplexa miljöproblem. I nätverket  
ingår representanter från välgörenhetsorganisationer, återvinningsföretag, 
klädhandeln, branschorganisationer inom återvinning, handel och textil, 
transportföretag, konsument och miljöorganisationer, kommuner, myndig
heter samt forskare. 

Nätverket håller nu på att ta fram en programförklaring där man arbetar 
fram mål som ska vara uppnådda inom tre år när det gäller återanvändning 
och återvinning av kläder och textil. Senare kommer en handlingsplan att tas 
fram. Nätverket har hittills bidragit till att nya samarbeten mellan aktörer i 
kedjan har kommit till stånd. Det har också varit en viktig mötesplats för att 
dela med sig av goda exempel på nya initiativ inom återvinnings och åter
användningsområdet och sprida ny kunskap från bland annat forskning. 

70  Forskningskonsortiet består av forskare från Chalmers, Copenhagen Business School, Handelshögsko-
lan i Stockholm, Innventia, Konstfack, Malmö Högskola, SP, Swerea IVF, University of the Arts London. 
Dessutom ingår H&M, SOEX, Fabric Retail Global AB, F.O.V. Fabrics, I:Collect, Kiram AB, Myrorna, 
Stockholms Läns Landsting, Södra Skogsägarna och Sustainable Fashion Academy.
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UTBILDNINGSPROJEKT FÖR EN EFFEKTIV KEMIKALIEHANTERING  
I KLÄDER

Under hösten 2012 till våren 2013 har Sustainable Fashion Academy (SFA) 
gjort en förstudie för Kemikalieinspektionen, Svensk Handel och TEKO. 
Studien visar att den viktigaste frågan för textilindustrin just nu är kemikalie
frågan, men att problemet är svårt att komma åt på grund av långa och kom
plexa leverantörsled. Många textilföretag uppger också att de lider brist på tid 
för att jobba med dessa frågor. Dessa behov ligger till grund för ett nytt projekt 
som kommer att genomföras inom Tjänstelyftet hos forskningsfinansiären 
Vinnova. Utbildningsprojektet syftar till att genom effektiv utbildning skapa 
förutsättningar för en gemensam förståelse och kunskapsbas som gäller proble
matiken kring kemikaliehanteringsfrågor i leverantörsledet. Projektet pågår 
till slutet av 2015.

FÄRDPLAN FÖR NOLLUTSLÄPP

Under 2011 bildades det internationella programmet ”Joint roadmap towards 
zero discharge” (ZDHC) med syftet att reducera utsläpp av farliga ämnen 
under hela produktens livscykel. Den gemensamma färdplanen är en plan som 
sätter en ny standard för miljöprestanda för den globala mode och skoindu
strin. Färdplanen fungerar som ett första steg mot att uppnå nollutsläpp av 
farliga ämnen år 2020. Det långsiktiga målet är att leverera högkvalitativa 
produkter och varor utan farliga ämnen. Arbetet inriktas på ämnen längs hela 
distributionskedjan, men riktar särskilt in sig på kemikalier som inte fångas 
upp av företagens kemikalierestriktionslistor (RSL). 

10.2 Inriktningsmål för textilområdet
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ge förslag till etappmål 
för textilier och textilavfall. Uppdraget ska redovisas i januari 2014. 

I det här avfallsförebyggande programmet föreslås följande, mer övergri
pande, inriktningsmål. 

• Textilavfallet från hushåll ska minska jämfört med år 2010.
• Andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen av textilier ska öka 

jämfört med år 2014.
• Textilbranschens71 kunskap om användning och innehåll av farliga ämnen 

i textil har ökat jämfört med år 2014. 

Se även övergripande mål för utfasning av särskilt farliga ämnen och tillgång 
till information om hälso och miljöfarliga ämnen i avsnitt 8.3.

71  Producenter, importörer och försäljare.
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10.3 Uppföljning av mål för textilområdet
För att följa upp andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen av tex
tilier samt mängden textilavfall från hushåll kommer indikatorer i form av 
uppdaterade materialflödesberäkningar att genomföras för textil. Kemikalie
inspektionen ansvarar för uppföljningen av målet om textilbranschens kunskap, 
inom ramen för sin textildialog. 

10.4 Strategier
Naturvårdsverket tänker arbeta utifrån fem strategier för att förebygga textil
avfall:

10.4.1 Minska mängden textilavfall genom att förändra konsumtionsmönster
Tiden hos den första konsumenten behöver förlängas. Det kan till exempel 
ske genom ökad satsning på information om miljöpåverkan av textilproduk
tion samt vägledning om vad som är hållbar konsumtion och hur textilier kan 
rekonditioneras och vårdas för att hålla längre. Lånegarderober och andra 
typer av nya affärsmodeller är andra möjligheter.

10.4.2 Öka livslängden (fysisk och estetisk) på textil satt på marknaden
Textilier bör hålla en hög kvalitet från början för att möjliggöra lång livslängd 
och även vara möjliga att rekonditionera, reparera och återanvända samt vara 
föreredda för materialåtervinning, aspekter som producenterna bör beakta 
redan i designstadiet. Det kan till exempel ske genom att införa ett producent
ansvar. Andra vägar är frivilliga överenskommelser och dialoger med branschen 
och att arbeta i nätverk. Ett annat sätt att nå detta är via så kallad grön upp
handling.

10.4.3 Öka återanvändningen
För att öka återanvändningen behövs en bättre infrastruktur för insam
ling. Fler insamlingsplatser behövs exempelvis genom att försäljare återtar 
produkter i butiker för andrahandsförsäljning eller genom att de anordnar 
insamlingssystem, t.ex. i samarbete med kommuner och andrahandsaktörer. 
Samtidigt behöver hushållen och andra textilförbrukare få kunskap om vilka 
insamlingssystem som finns, var de är lokaliserade och hur textilierna bör 
sorteras samt få upplysning om miljövinsten med återanvändning jämfört 
med förbränning. Det är även viktigt att de får information om hur de kan 
skänka till återanvändning eller sälja sina textilier via andra kanaler, till exem
pel handels platser på nätet. Dessutom behöver den svenska marknaden för 
andrahands textilier stärkas, exempelvis genom kampanjer eller liknande. 
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10.4.4 Minska innehållet av farliga ämnen i textilier
Genom att tillverkare minskar användningen av farliga ämnen undviks risker 
vid tillverkning, hantering i butiker, användning och materialåtervinning. 
Särskilt farliga ämnen behöver fasas ut. Vissa allergiframkallande ämnen 
(hudallergener) är inte lämpliga att använda i kläder som bärs nära huden 
och luftvägsallergener bör inte användas i vare sig kläder eller inomhustexti
lier. Biocider och andra restkemikalier har visat sig läcka ut vid tvätt. Farliga 
ämnen kan även orsaka problem vid återanvändning och återvinning. I sam
band med återanvändning och återvinning är ett stort problem att det inte 
finns tillgänglig information om vilka farliga ämnen som finns i kläderna. 

10.4.5 Förbättra informationen om vad textilierna innehåller
Det finns i dag krav om att märka textilier med vilka material som ingår, 
exempelvis bomull, polyester, elastan. Det finns vissa krav på att informera 
om särskilt farliga ämnen enligt Reach:s kandidatförteckning72, men i dagsläget 
erhålls informationen enbart för några av de farliga ämnen som kan förekomma 
i textil. Ökad informationsöverföring i alla faser av livscykeln skulle förbättra 
förutsättningarna för att kunna ställa krav och välja bort farliga ämnen, 
liksom att öka möjligheter till återanvändning och återvinning av textilier. 

10.5 Åtgärder för textilområdet
10.5.1 Vad Naturvårdsverket kommer att göra

• Informera berörda aktörer om avfallsförebyggande programmet och  
vilken roll de förväntas ha för att målen ska kunna uppfyllas.

• Ta fram förslag till etappmål för förberedelse för återanvändning och 
materialåtervinning av textilavfall samt åtgärder och styrmedel kopplade 
till målen. 

• Undersöka möjligheterna att arbeta enligt en färdplan (”roadmap”), 
jmf WRAP i Storbritannien som har en aktionsplan för att få hållbara 
textilier (Sustainable Clothing Action plan), se länken nedan: http://www.
wrap.org.uk/content/sustainableclothingactionplan1.

• Delta i det nordiska samarbetet med att öka återanvändningen av textil, 
bland annat genom att använda resultaten av textilprojekten inom stats
ministerinitiativet för grön tillväxt, se avsnitt 10.1.2 som heter På gång 
inom området.

• Medverka i kampanjer, forskningsprojekt och nätverk för att öka åter
användningen och bidra till att textilier blir mer hållbara73.*

• Ta fram bättre statistik över materialflöden av textilier.* 

72  Läs mer om kandidatförteckningen på KemIkalieinspektionens webbplats: http://www.kemi.se/sv/ 
Innehall/Lagar-och-andra-regler/Reach/Kandidatforteckningen-i-Reach/
73  * Åtgärder markerade med asterisk finns också i Nationella Avfallsplanen.
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10.5.2 Vad Kemikalieinspektionen kommer att göra
• Fortsätta arbeta för en EUgemensam lagstiftning som begränsar inne

hållet av farliga ämnen i textil. Arbetet bygger på ett regeringsuppdrag 
om en sammanhållen EUlagstiftning för kemikalier i textilier som KemI 
tog fram i samråd med Naturvårdsverket och Konsumentverket74.

• Inom handlingsplanen för Giftfri Vardag, fortsätta att bedriva en dialog  
med textilbranschen om hur farliga ämnen kan fasas ut bland annat 
genom kunskapsuppbyggnad och utbildning i textilbranschen. Natur
vårdsverket deltar i dialogen. 

10.5.3 Exempel på vad övriga aktörer kan göra
KOMMUNER OCH LANDSTING

• Inrätta insamlingsbehållare eller andra insamlingssystem för textilier på 
alla återvinningscentraler i samverkan med andrahandsaktörer75.*

• Skapa lättillgängliga insamlingssystem för hushållen gällande textilier, 
genom att tillåta andrahandsaktörer att placera ut insamlingsbehållare 
för textilinsamling på andra platser i kommunen och se till att krav ställs 
på dessa aktörer för att säkerställa att en god/seriös aktör anlitas.*

• Informera hushållen om vad de ska göra med sitt textilavfall och miljö
vinsten med att återanvända textilier.*

• Ställa krav på hållbara textilier vid upphandling och överväga aspekter  
som att produkterna är tvättbara, möjliga att reparera och material
återvinna, samt att minska mängden engångsartiklar. 

• Undersöka återanvändnings och återvinningsmöjligheter av textilier 
som inte längre används inom verksamheten innan textilierna skickas 
till energi utvinning.

• Undersöka om det finns textilier som fyller sin funktion, men som inte 
används inom den egna verksamheten innan nya inköp görs.

• Mål och åtgärder för insamling av textilier för att öka återanvändning 
och materialåtervinning bör behandlas i den kommunala avfallsplanen.*

INSAMLINGSAKTÖRER, KOMMERSIELLA OCH IDEELLA 

• Tillsammans med kommuner och andra aktörer som t.ex. klädföretag, 
utveckla insamlingen genom att erbjuda hushållen enkla och effektiva 
insamlingssystem.

• Se över hur den befintliga insamlingsstrukturen för både ideell second 
hand och kommersiella aktörer kan förstärkas. 

• Förse myndigheter och kommuner med statistik som behövs för att följa 
upp föreslagna mål och åtgärder.

• Arbeta för att alla ideella och kommersiella aktörer agerar i enlighet med 
avfallshierarkin.

• Utveckla nya koncept för återanvändning, t.ex. Remake och redesign. 

74 Hazardous chemicals in textiles, Report of a government assignment, (2013), Kemikalieinspektionen.
75  * Åtgärder markerade med asterisk finns också i Nationella Avfallsplanen.
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TEXTILBRANSCHEN

• Tillverka, utveckla, köpa in och sälja textilier som är designade för lång 
livslängd, inte innehåller farliga ämnen och möjliggör återanvändning och 
återvinning.*

• Ta initiativ till ökat frivilligt producentansvar där uttjänta kläder lämnas 
i första hand till förberedelse för återanvändning och i andra hand för 
materialåtervinning76.*

• Utveckla nya affärsmodeller som främjar återanvändning som till exempel 
att införa egna andrahandsavdelningar i butikerna.

• Aktivt verka för att minimera textilavfall och spill vid produktion, trans
port och försäljning samt främja nya affärsmodeller för att det textila 
spill som trots allt uppstår omhändertas enligt avfallshierarkin exempelvis 
i alternativa produkter. 

• Förebygga avfall i användarledet genom att informera konsumenter om 
lämpliga sätt att underhålla och reparera sina produkter. 

10.6 Goda exempel på textilområdet
10.6.1 Ideell second hand
De ideella andrahandsaktörerna har i dag uppskattningsvis mer än 500 buti
ker där konsumenten kan köpa andrahandstextilier. De bidrar på det viset 
till att svenskar både lämnar in textilier som annars skulle bli avfall och att 
de köper begagnat. Sammanlagt samlar de ideella andrahandsaktörerna in 
25 000 ton textilier per år. 

10.6.2 Lånegarderober
Lånegarderober fungerar som ett bibliotek, där kunder kan låna kläder istället 
för böcker. Idén bygger på att det ska gå att förnya sin garderob utan att bidra 
till ökad konsumtion. Lånergarderober finns i dag ibland annat Stockholm 
och Umeå.

10.6.3 Frivilliga initiativ för att återvinna och återanvända kläder
Flera företag utövar ett frivilligt producentansvar för kläder genom att främja 
återanvändning. Det finns klädmärken som låter kunder lämna in begagnade 
plagg i butikerna. I gengäld kan kunden handla nya med rabatt. Det inläm
nade plagget miljömärks och säljs vidare som second hand i utvalda butiker 
– eller blir till nya produkter i företagets sortiment. Andra företag erbjuder 
kommissionsbaserad second handförsäljning av det egna märket via vissa 
butiker eller internet. Flera friluftsklädesföretag tillverkar nya kläder av  
återvunna kläder bestående av polyester. 

76  * Åtgärder markerade med asterisk finns också i Nationella Avfallsplanen.
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Vissa företag har introducerat återvinningssystem där konsumenterna lägger 
sina uttjänta kläder i speciella lådor i butikerna som sedan skickas för åter
vinning. Som belöning får kunden en värdecheck som kan användas för nya 
inköp i butiken.

Flera aktörer inom branschen har gått samman för att hitta lösningar för 
det textilavfall som de bidrar till. Målet är att nå ett slutet kretslopp för de 
kläder och textilier som de säljer där allt som inte kan återanvändas material
återvinns.

LANDSTING

Ett landsting skänker hela och rena textilier från sjukhus som inte längre 
används inom verksamheten och anses förbrukade, till sjukhus i utvecklings
länder. Avtal finns med en biståndsorganisation för denna hantering. 

Engångsmaterial ger upphov till stora avfallsmängder och innebär en stor 
miljö och klimatpåverkan. Ett landsting har formulerat miljömål för minskad 
klimatpåverkan genom att minska användningen av engångsmaterial. I kom
bination med ökad användning av flergångsprodukter och ändrade arbets
rutiner kan materialförbrukningen minska och avfall förebyggas. 

10.6.4 Hyra istället för att köpa
Ett klädföretag har börjat erbjuda kunderna att hyra skalplagg istället för att 
köpa. Fördelarna är bland annat att plagg som bara används någon vecka 
per år hänger oanvända i garderoben och att resursanvändningen minskar. 
Plaggen är dessutom utvecklade enligt principen ”vagga till vagga”. 

10.6.5 Kollektioner med lång hållbarhet
Flera klädkedjor har infört klädserier med extra lång fysisk och estetisk håll
barhet. 

10.6.6 Sustainable Fashion Initiative
Sustainable Fashion Academy (SFA) är en icke vinstdrivande organisation som 
arbetar för att påskynda den förändring och de innovationer som krävs för att 
textilbranschen ska bli hållbar. De arbetar nära tillsammans med de aktörer 
som har en ambition att vara ledande när det gäller innovationer och hållbar
het, bland annat genom att utbilda de anställda i de här frågorna. En annan 
viktig del i arbetet är att utbilda, ge råd och samverka med branschorganisa
tioner, myndigheter, ickestatliga organisationer, journalister och media. 

Enligt principen ”vagga till vagga” kan alla material genom rätt grunddesign återanvändas 
eller återvinnas. Principen kan sägas stå för en ny, cirkulär ekonomi där material – precis 
som i naturen – aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsum-
tion faktiskt kan vara av godo.
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10.7 Behov av forskning och utveckling
Dessa områden där det finns behov av forskning och utveckling har identi
fierats av Naturvårdsverket och de aktörer som vi samarbetat med för att ta 
fram detta program. Några av förslagen kommer också från remissinstanser. 
Förslagen är tänkta att användas som underlag för Naturvårdsverkets och 
aktörernas fortsatta arbete.

• Forskning och utredning kring ekonomiska styrmedel, till exempel  
producentansvar.

• Forskning om vad som styr vår konsumtion och hur den bli mer hållbar. 
• Mer utbildning om textilier och hållbarhet på universitet och desin

högskolor.
• Forskning om nya affärsmodeller inom textilbranschen och hur de kan 

skapa arbetstillfällen.
• Forsking om miljöpåverkan från olika textila material, vilket möjliggör 

att det går att bedöma vilka material som kan och bör prioriteras framför 
andra. 

• Forskning för att stimulera utvecklingen av nya fibrer och material och 
resurseffektivare teknik som förebygger både textilspill, avfall och utsläpp. 
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11 Bygg resurseffektivt 
och giftfritt

Gjutning av Akademiska stråket under byggandet 
av Nya Karolinska Solna där avfallsförebyggande 
är efterfrågat i kontrakten med alla entreprenörer.
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Det går att bygga giftfritt och resurseffektivt och att minska avfallet. Det som 
behövs är kunskap, god planering, bra dokumentation, en genomtänkt logistik, 
ytor för lagring av material och att återanvända mer av allt ifrån köksinredning 
till cement och tegel som ofta läggs på deponier idag. 

11.1 Nuläget
Under det senaste decenniet uppkom ungefär 10 miljoner ton bygg och 
rivnings avfall avfall varje år77. Det betyder att byggsektorn står för drygt 
en tredje del av allt avfall i landet om vi räknar bort gruvavfallet. Dessutom 
kommer en fjärdedel av allt farligt avfall från byggbranschen. Många material 
som cement och stål är väldigt energikrävande att tillverka vilket medför att 
byggandet även har en betydande klimatpåverkan. 

77  Avfall i Sverige 2004 (Rapport 91-620-5717-0), Avfall i Sverige 2006 (Rapport 978-91-620-5868-5), 
Avfall i Sverige 2008 (Rapport 978-91-620-6362-7), Avfall i Sverige 2010 (Rapport 978-91-620-6520-1) 

Figur 5: Avfallsflöden från bygg- och anläggningssektorn under 2010.
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Den främsta anledningen till att vi inte redan bygger på det mest resurseffektiva 
sättet och att det blir så mycket avfall är att byggmaterial är mycket billigare än 
arbetskraft. För att inte byggandet ska bli försenat av att de som arbetar måste 
vänta på att få dit nytt material beställer de som bygger gärna mer material än 
exakt det som behövs. Det som blir över blir ofta avfall sedan. För att inte varor 
ska skadas av misstag, vilket är ganska vanligt, krävs det att man inför bygg
projekt tänker igenom hur det går att hantera byggmaterialet på ett säkert sätt.

För att återanvändningen ska öka så behöver det bli fler byggherrar som 
frågar efter begagnat material. Det kräver i sin tur att det blir dyrare att lägga 
byggavfall på deponi, att materialet kan lagras och att de som river kan kvalitets
säkra de saker och material som de vill sälja för återanvändning. Därför är det 
viktigt att de som river har information om materialen i byggnaderna och om de 
innehåller några särskilt farliga ämnen som gör att de inte ska användas igen. 

Farliga ämnen i bygg och anläggningsprodukter kan innebära hälso och 
miljörisker vid tillverkning, användning och rivning. Farliga ämnen kan spri
das inomhus och innebära hälsorisker för dem som använder lokalerna. Farliga 
ämnen kan även spridas till miljön till exempel vid rivning och avfallshantering. 

I just sammanhanget när byggmaterial innehåller farliga ämnen är det 
ett problem att dessa material har lång livslängd eftersom det innebär att de 
material som blir avfall vid rivning idag kan ha tillverkats för många tiotals 
år sedan och kan innehålla ämnen som är förbjudna i dagens produkter. På 
samma sätt bygger vi in material idag som senare kan visa sig ha farliga egen
skaper. Välkända exempel på farliga ämnen som kostat samhället stora belopp 
att sanera och ta hand om i avfallsledet är asbestisolering mot brand samt PCB 
i fogmassor. Därför är det viktigt att dokumentera vad som byggs in och att 
hålla den informationen uppdaterad inför framtida renoveringar och rivningar.

Det kan ta upp till två år mellan att en byggnad inventeras inför rivning och 
att själva rivningen utförs. Det kan medföra att dokumentation från invente
ringen saknas eller att den inte är komplett eftersom byggnaden kan ha ändrats 
under den tiden. Ett annat problem är bristande kommunikation mellan de som 
utför inventeringen och de som utför rivningen. Detta leder till att material som 
kanske kunde återanvändas blir avfall. Stora mängder material inom byggnads
sektorn som skulle kunna återanvändas läggs idag på deponi, som till exempel 
tegel och cement. 

För att återanvändningen ska öka krävs det att myndigheter utformar lämp
liga och tydliga regler, vägleder, utövar tillsyn och samverkar med varandra och 
med de som berörs av reglerna. Men det krävs också att byggföretagen och 
branschorganisationerna tar ett ansvar och informerar och tar fram riktlinjer  
för branschen. Vi kan alla också bli bättre på att ställa krav som minskar 
mängden avfall och farliga ämnen när vi själva vill bygga, renovera eller riva 
någonting. 

Från den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmo
niserad standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestanda
deklaration och vara CEmärkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder 
inom EU. Detta regleras i EU:s byggproduktförordning nr 305/2011. Syftet 
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med byggproduktförordningen är att underlätta handeln mellan de här län
derna. Genom att alla tillverkare inom EU använder samma metoder för att 
bedöma och beskriva de väsentliga produktegenskaperna och dessutom har 
en ordnad tillverkningskontroll så kan produkten sedan säljas i alla länderna 
utan krav på ytterligare provningar och märkningar.

Tillverkaren ska som grund för CEmärket ta fram en prestandadeklara
tion. I den ska det bland annat framgå resultat av testning av produkten, vilka 
standarder som har använts, den avsedda användningen för produkten och 
uppgifter om tillverkaren. Det ska även framgå om byggprodukten lever upp 
till de olika grundläggande kraven på byggnadsverk, som till exempel hygien, 
hälsa och miljö, där emissioner av farliga ämnen från byggnadsverk ingår 
och hållbar användning av naturresurser. Hänsyn bör här tas till möjligheten 
att återvinna byggnaden, byggnadsverkets beständighet samt användning av 
råmaterial och återvunnet material i byggnadsverken. Till prestandadeklara
tionen ska även bifogas information om farliga ämnen i enlighet med EU:s 
kemikalielagstiftning Reach78.

11.1.1 På gång inom området
Naturvårdsverket genomför tillsammans med Boverket en tillsynsväglednings
kampanj med avsikt att öka tillsynen mot bygg och rivningsverksamheter.

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska förberedandet för återanvändning, material
återvinning och annan återvinning (exklusive energiåtervinning) av icke farligt 
bygg och rivningsavfall öka till minst 70 viktsprocent före år 202079. Ett nord
iskt forskarteam undersöker för närvarande vilka konsekvenser detta mål får 
för resurshushållning och diffus föroreningsspridning i de nordiska länderna. 
Senast den 31 december 2014 ska EUkommissionen utvärdera 70%målet 
och vid behov skärpa det. Inför en sådan utvärdering kommer det att vara  
väldigt viktigt att kunna bidra med ett underlag för att få genomslag för de 
synpunkter som Sverige har på målformuleringen etc.

Under 2013 slutförs en första översyn av föreskrifterna om miljörapport  
(NFS 2006:9) med avseende på insamlingen av data om bygg och rivnings
avfall från tillståndspliktiga anläggningar som mottar sådant avfall. Avsikten 
är att utöka rapporteringen av dessa data genom att införa ett nytt emissions
formulär i Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). Detta kommer att resul
tera i mer detaljerade avfallsdata med högre kvalitet från referensår 2015 och 
framåt. Anledningen till översynen är att det krävs förbättrad statistik för att 
kunna följa upp 70 %målet som också är ett etappmål i miljömålssystemet80.

78  Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of chemicals (Reach). EC 1907/2006.
79  Artikel 11. punkt 2b, Avfallsdirektivet (2008/98/EG).
80  Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik – med fokus på bygg- och rivningsavfall, SMED 
Rapport Nr 2013:113, Länk: http://www.smed.se/avfall/rapporter/rapportserie-smed/2883 

http://www.smed.se/avfall/rapporter/rapportserie-smed/2883
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11.2 Inriktningsmål för byggområdet
• År 2020 uppstår det mindre avfall per byggd m2 jämfört med år 2014. 

Se även övergripande mål för utfasning av särskilt farliga ämnen och tillgång 
till information om hälso och miljöfarliga ämnen i avsnitt 8.3.

11.3 Uppföljning av mål för byggområdet
Naturvårdsverket kommer att följa upp målet genom indikatorer i form av 
uppkomna mängder farligt avfall respektive ickefarligt avfall från nybyggnad, 
ombyggnad och rivning totalt sett, med utgångspunkt i den nationella avfalls
statistiken, satt i relation till antal byggda m2, BNP och total omsättning i 
sektorn. Uppföljning kommer också att göras genom att sätta använd mängd 
konstruktionsmaterial i form av icke metalliska mineraler, i relation till BNP 
och antal byggda m2.

11.4 Strategier 
För att lyckas med att minska mängden byggavfall och farliga ämnen i bygg
material och produkter kommer Naturvårdsverket att arbeta efter ett antal 
strategier. Det handlar bland annat om att byta ut farliga ämnen mot mindre 
farliga ämnen i byggprodukter och dokumentera det material som byggs in. Vi 
behöver också höja kompetensen hos byggherrar om att de har ett ansvar för 
att följa upp rivningsprojekt. Tillsynen av byggsektorn behöver öka. En annan 
viktig strategi är att öka återanvändningen av byggprodukter som exempelvis 
tegel och att byggprodukter ska gå att plocka isär på ett sätt som förenklar 
återanvändning. Därutöver vill vi verka för att fler aktörer ska inse att det 
är resurseffektivt att återanvända i stället för att riva samt att aktörerna när 
de bygger nytt, bygger om eller river ställer krav på att förebygga avfall. Vi 
behöver också bidra till att sprida information om nyttan med att förebygga 
avfall och öka kunskapen om avfallsflöden och materialflöden och strategiskt 
förebyggande arbete.

11.5 Åtgärder för byggområdet 
För åtgärder som relaterar till hur man kan förebygga avfall i anläggnings
sammanhang så hänvisar vi till avsnittet Avfall i anläggningsarbeten i den 
Nationella avfallsplanen. De åtgärderna syftar främst till återvinning men 
många har även avfallsförebyggande effekter.
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11.5.1 Vad Naturvårdsverket kommer att göra
• Ta fram bättre statistik för bygg och rivningsavfall som är uppdelat på 

fler fraktioner – både för ickefarligt och farligt avfall81.* 
• Ta fram vägledning för hur miljöbalkens allmänna hänsynsregler och 

avfallshierarkin bör tillämpas vid tillsyn över hantering av bygg och 
rivnings avfall samt hur samarbetet mellan byggnadsnämnd och miljö
nämnd kan utvecklas.* 

11.5.2 Exempel på vad övriga aktörer kan göra 
NATURVÅRDSVERKET I SAMARBETE MED BOVERKET

• Utföra en tillsynsvägledningskampanj med syfte att öka tillsynen på bygg 
och rivningsverksamheters hantering av avfall. 

NATURVÅRDSVERKET SER BEHOV AV ATT I SAMARBETE MED BOVERKET

• Utreda om det finns behov av att förändra PBL så att det i byggprocessen 
går att ställa krav på åtgärder för att förebygga avfall. 

NATURVÅRDSVERKET OCH KEMIKALIEINSPEKTIONEN SER BEHOV AV ATT 

• En utredning kommer till stånd som undersöker hur dokumentation om 
innehåll av farliga ämnen i byggnader kan förbättras för att bland annat 
öka förutsättningarna för ökad återanvändning av byggmaterial. 

NATURVÅRDSVERKET I SAMARBETE MED TRAFIKVERKET

• Trafikverkets och Naturvårdsverkets generaldirektörer har en formalise
rad överenskommelse om samarbete. I detta samarbete kan det föras in 
en diskussionspunkt om avfallsförebyggande arbete.

KEMIKALIEINSPEKTIONEN SER BEHOV AV ATT I SAMARBETE MED 
BOVERKET 

Utreda möjligheterna till att ställa ökade krav i lagstiftningen, exempelvis:

• Verka för en utökning av information om farliga ämnen i byggprodukter, 
utöver det deklarationskrav som redan finns i byggproduktförordningens 
artikel 6.5.

• Utreda om det behövs mer preciserade krav om farliga ämnen i bygg
sektorn.

• Utreda vilka farliga ämnen eller ämnesgrupper som förekommer i bygg
sektorn som behöver föras upp på kandidatförteckningen.

• Driva begränsningar och tillstånd i Reach.

81  * Åtgärder markerade med asterisk finns också i Nationella Avfallsplanen.
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BOVERKET SER BEHOV AV ATT

• Ta fram vägledning för framtagandet av kontrollplan i samband med 
bygglov/rivningslov/anmälan. 

• Ta fram vägledning om Plan och bygglagens förändrade krav för hante
ringen av bygg och rivningsavfall82.*

KOMMUNER

• Upprätta en rutin för intern kommunikation och handläggning av bygg
lov och rivningsanmälan mellan den nämnd som ansvarar för tillsyn 
enligt Plan och bygglagen och den nämnd som ansvarar för tillsyn enligt 
Miljöbalken.

• Avsätta ytor för återanvändningsverksamheter i stadsplaneringen inom 
ramen för översiktsplaneringen och den efterföljande detaljplaneringen83.

• Utreda om det går att ställa krav i genomförandeavtal på att ytor finns 
avsatta för återanvändningsverksamheter vid köpcentrum där bygg
produkter säljs.

• Bedriva tillsyn över hanteringen av bygg och rivningsavfall och skapa 
rutiner så att miljöförvaltningen informeras vid inventeringen och när  
rivningen påbörjas.*

• Ställa krav i upphandling för att undvika att byggprodukter som innehåller 
farliga ämnen byggs in i offentliga miljöer, exempelvis skolor och förskolor.

BYGG OCH FASTIGHETSSEKTORNS BRANSCHORGANISATIONER

• Hålla sektorns riktlinjer uppdaterade med tydligare krav på förebyggande 
och återanvändning.* 

• Utreda hur kvalitetskrav och typgodkännande kan säkerställas vid åter
användning av byggvaror.

• Sprida goda exempel och erfarenheter från projekt där man arbetat 
framgångsrikt med avfallsförebyggande åtgärder. Använda sig av ett 
benchmarkingsystem för att registrera ”best practice”. 

BYGGANDETS KONTRAKTKOMMITTÉ (BKK)

• Utreda vilka krav som kan ställas på avfallsförebyggande med stöd av 
entreprenadjuridiken. 

BYGGHERRAR84 (OFTAST ÄR BYGGHERREN ÄVEN FASTIGHETSÄGARE)

Det bör nämnas att åtgärderna kan övervägas även i de fall där en bygg eller 
rivverksamhet inte är lovpliktig enligt Plan och bygglagen. Vissa av åtgärderna 
i detta avsnitt kan vara relevanta även för byggentreprenörer.

82  * Åtgärder markerade med asterisk finns också i Nationella Avfallsplanen.
83  Sida 29–30 Avfallshantering – tillgänglig,säker och estetisk, (2011), Boverket.
84  Enligt definition i Plan och bygglag (2010:900).
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• Dokumentera vilka byggprodukter som används vid nybyggnadsprojekt 
och spara och uppdatera dokumentationen så att informationen finns till
gänglig under hela byggandens livslängd och kan användas vid ombygg
nad och rivning. 

• Arbeta för ökad användning av miljöcertifieringssystem för byggnader 
och rivning samt fortlöpande bidra till att kriterierna utvecklas. 

• Använda system för miljöbedömning av byggvaror. 
• Vid ny och ombyggnad ställa krav på leverantörer om minimering/åter

tagande av emballage och leverans ”justintime”. 
• Ställa krav på att leverantörer av byggmaterial återtar överskott. 
• Förvara det material som måste förvaras på plats på ett bra sätt – neder

bördsskyddat, påkörningsskyddat, etc. 
• Sprida goda exempel och erfarenheter från projekt där man arbetat 

framgångsrikt med avfallsförebyggande åtgärder. Använda sig av ett 
benchmarkingsystem för att utveckla ”best practice”. 

• Ge vägledning och stöd i hur man som byggherre kan ställa krav på 
avfallsförebyggande åtgärder (både avseende minimering av mängd och 
farlighet). 

• Utreda ekonomiska förtjänster/kostnadsbesparingar av avfallförebyggande 
åtgärder för att främja detta arbete (t.ex. minskade materialkostnader, 
lagring, transporter och avfallshanteringskostnader). 

• Utnyttja moduler och prefabricerade delar i högre utsträckning med syfte 
att dels minimera uppkomsten av avfall och dels bygga mer flexibelt och 
ombyggnads/demonterbart så att delar kan återanvändas. 

• Ställa tydliga kompetenskrav på den som ska inventera byggnader inför 
rivning85.* 

• Ställa krav på att materialinventeringar av byggnader inför rivningar även 
inventeras med avseende på material för återanvändning.

• Genom planering skapa förutsättningar för att materialinventeringen ger 
ett tillräckligt bra underlag inför rivningen och säkerställa att resultatet 
förs vidare genom hela rivningsprocessen.* 

• Ställa krav på hanteringen av bygg och rivningsavfallet i upphandlingen 
och följa upp att kraven efterlevs.* 

• Ställa krav på att byggmaterial inte ska innehålla farliga ämnen som kan 
försvåra återvinning och omhändertagande av bygg och rivningsavfall.* 

• Utveckla källsorteringen och hitta lösningar på hur överblivet byggmaterial 
kan komma till återanvändning, exempelvis genom att det levereras till en 
gemensam mottagare och återförsäljare istället för till avfallsåtervinning.*

• Planera rivningen och underlätta för god logistik så att återanvändning 
underlättas. 

85  * Åtgärder markerade med asterisk finns också i Nationella Avfallsplanen.
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RIVNINGSFÖRETAGEN

• Säkerställa att information från inventeringen och instruktioner för riv
ningen når alla som berörs samt utveckla metoder som uppmuntrar till 
korrekt sortering av avfallet86.* 

BYGGMATERIALINDUSTRIN

• Satsa på utveckling av byggmaterial som är enkla att återanvända och 
materialåtervinna genom att bland annat göra dem enkla att separera och 
undvika särskilt farliga ämnen.*

• Ställa krav på att byggvarudeklarationerna ska innehålla information om 
hur byggprodukter kan demonteras och återanvändas. 

CERTIFIERINGSORGAN OCH UTVECKLARE AV MILJÖKLASSNINGSSYSTEM

• Utveckla befintliga system med frågor om avfallsförebyggande åtgärder. 
• Utvärdera nuvarande certifieringskrav för miljöinventering av fastigheter.*

OFFENTLIGA UPPHANDLARE 

• Ställa utökade krav på byggentreprenader så att byggmaterialen inte inne
håller särskilt farliga ämnen.

ANSVARIGA FÖR BYGG OCH ARKITEKTUTBILDNINGAR

• I samtliga arkitekt och byggrelaterade utbildningar ingår, som en del 
av kursplanen, utbildning om farliga ämnen i byggmaterial och verktyg 
för att undvika dem samt att få lärdom om långsiktig resurseffektivitet, 
livscykelperspektiv och konceptet ”vagga till vagga”87.

ÅTERVINNINGSBRANSCHEN

• Utveckla system för återanvändning av bygg och rivningsmaterial.*

Enligt principen ”vagga till vagga” kan alla material genom rätt grunddesign återanvändas 
eller återvinnas. Principen kan sägas stå för en ny, cirkulär ekonomi där material – precis 
som i naturen – aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsumtion 
faktiskt kan vara av godo.

86  * Åtgärder markerade med asterisk finns också i Nationella Avfallsplanen.
87  Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002), Michael Braungart och William McDonough.
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11.6 Goda exempel på byggområdet
11.6.1 Rivning och återanvändning
Det finns rivningsentreprenörer som har en försäljningsverksamhet för åter
bruk kopplad till sin rivningsverksamhet. Ett sådant upplägg av verksamheten 
ger en ökad möjlighet till återanvändning av produkter vid rivningen eftersom 
man har en direkt tillgång till en avsättningsplats och marknad. När de gran
skar en materialinventering inför rivning kan de direkt se vad de kan upplåta 
till försäljning för återanvändning och har en plats dit de kan ta produkterna 
och materialet.

I vissa delar av landet finns det verksamheter som handlar med material, 
avfall och produkter från bygg och rivningsverksamheter för att kunna sälja 
det för återanvändning. Det kan vara så att de till exempel tar emot tegel
stenar från en rivning och sedan bearbetar och rengör dem så att de kan 
läggas ut för försäljning för att återanvändas i en ny byggnad. 

11.6.2 Uppdatering av branschriktlinjer
Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier har tagit över Kretsloppsrådets 
riktlinjer för avfallshantering vid byggande och rivning. I samband med detta 
har de tillsammans med återvinnings och rivningsföretagen uppdaterat rikt
linjerna enligt gällande lagstiftning och då samtidigt kompletterat dem med 
avsnitt om hur det går att arbeta med att förebygga avfall vid byggande och 
rivning. 

11.6.3 System för dokumentation
Det finns ett antal certifieringssystem för hur det på ett organiserat sätt går att 
dokumentera vilka produkter som byggs in i en byggnad samt vad produkterna 
har för egenskaper och innehåll. I dessa system, som är frivilliga, finns det 
olika nivåer på hur omfattande dokumentationen kan vara. Det går att välja 
att endast dokumentera vilka byggprodukter som byggts in eller gå lite längre 
och även till exempel dokumentera exakt var i byggnaden en viss byggprodukt 
använts.

11.7 Behov av forskning- och utveckling
Dessa områden där det finns behov av forskning och utveckling har identi
fierats av Naturvårdsverket och de aktörer som vi samarbetat med för att ta 
fram detta program. Några av förslagen kommer också från remissinstanser. 
Förslagen är tänkta att användas som underlag för Naturvårdsverkets och 
aktörernas fortsatta arbete.

• Utveckla nya tekniker och verktyg för rivning och demontering. 
• Forskning och utveckling kring så kallad repurpose vid rivning och  

renovering, det vill säga återanvändning till ett nytt ändamål.



12 Nätverka med 
elektronikbranschen

Besiktning av en dator på ett svenskt företag 
som arbetar med återanvändning av datorer 
och andra ITprodukter.
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Det går att minska miljöpåverkan från vår elektronikkonsumtion. Det som 
behövs är elektronik med hög kvalitet och mindre mängd farliga ämnen, 
som går att reparera och lätt kan uppgraderas så att livslängden förlängs. 

12.1 Nuläget
Elektronik88 av alla de slag finns idag i var mans ägo och är många gånger en 
förutsättning för både vardagslivet och arbetslivet i en modern värld. Jämfört 
med andra länder samlar Sverige in mycket avfall från elektriska och elektro
niska produkter för återvinning. Det är bra att materialet tas till vara. Sam
tidigt är vår stora konsumtion av elektronik ohållbar. Det vore bättre om vi 
kunde använda sakerna längre. Följden av dagens snabba tekniska utveckling 
och intensiva marknadsföring är att mycket av elektroniken kasseras långt 
innan sakerna har gått sönder. I Sverige köps varje år cirka 23 kg elektronik 
per person och ungefär18 kg elavfall89 per person samlas in. Varje år blir det 
minst 160 000 ton elavfall som samlas in. 

Varje ny elprodukt vi köper påverkar miljön, vid både tillverkning, 
användning och avfallshantering. Elektronikproduktionen är mycket resurs
intensiv och det går åt mängder av råvaror, fossila bränslen, kemikalier och 
vatten. Varje kilo nytillverkad elektronik ger upphov till nästan 24 kilo klimat
gaser90. En stor del av produktionen sker dessutom i länder med svag miljö
lagstiftning och där exempelvis rent vatten är en bristvara. Som avfallsslag är 
elavfall komplext och klassas som farligt avfall eftersom det innehåller många 
olika farliga ämnen och komponenter. Elektronik innehåller olika plaster, 
metaller, glasfiber, gummi med mera och materialen är ofta sammansatta på 
ett sätt som gör att de inte är helt lätta att separera från varandra när pro
dukterna tjänat ut och ska tas om hand som avfall. Detta gör att även om 
mycket av elavfallet i Sverige samlas in, så kan resurserna det innehåller inte 
åter användas och återvinnas i önskvärd grad. Dessa resurser behöver kunna 
tas tillvara för att behovet av nytillverkade material ska minska. 

Det finns flera drivkrafter som samverkar till att vi köper och slänger allt 
mer elektronik. En viktig drivkraft är att elektronikvaror blivit billigare och 
att fler hushåll har en högre disponibel inkomst än tidigare. Därutöver finns 
det tre andra viktiga drivkrafter till att köpet faktiskt blir av91. Den viktigaste 
är att samhället ställer krav på att vi ska ha en viss teknisk standard hemma 
för att kunna göra saker som att deklarera och beställa biobiljetter eller en 
tågresa. En annan drivkraft är att elektroniken gör det möjligt för oss att  

88  Med elektronik avses i programmet både elektriska och elektroniska produkter.
89  Med elavfall menas i programmet avfall från både elektriska och elektroniska produkter.
90  Miljöpåverkan från avfall, (2010), IVL Svenska Miljöinstitutet. Spannet i mängden klimatgaser från 
tillverkning av elektriska och elektroniska produkter är mycket beroende av vilken typ av produkt det 
handlar om. Det finns produkter som vars tillverkning ger upphov till mindre mängd och produkter som 
ger upphov till den mångdubbla mängden.
91  Drivkrafter bakom uppkomsten av elavfall, Ett produkt- och konsumtionsperspektiv, (2013), Conrad 
Luttropp, Miriam Börjesson Rivera och Greger Henriksson, Kungliga Tekniska Högskolan.
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uppleva nya saker som att se en film, hitta kunskap på nätet eller få reda på 
vad våra vänner gjort i helgen via sociala medier. Den tredje drivkraften är att 
vi köper ny elektronik för att visa vilka vi är och önskar vara i jämförelse med 
andra. På så sätt förstärker vi vår identitet genom att köpa sakerna. 

Kemiska ämnen, många med farliga egenskaper, används för att ge elektro
nik olika önskvärda funktioner. Exempel på kemiska ämnen som ofta används 
i elektronik är olika metaller och bromerade flamskyddsmedel. Höljen och 
andra delar av plast kan till exempel innehålla mjukgörare. Särskilt när elek
trisk och elektronisk utrustning blir till avfall kan farliga ämnen utgöra risker 
för människors hälsa och för miljön, framför allt om produkterna inte tas 
om hand på ett bra sätt. Arbetsmiljöverket har konstaterat att anställda vid 
förbehandlings och återvinningsanläggningar för elektronik i Sverige kan 
exponeras för sådana halter av bly, kadmium och kvicksilver att periodiska 
medicinska kontroller är motiverade92. 

Användningen av farliga ämnen kan även göra det svårare och dyrare 
att återvinna elektronik och leda till att återvunnet material innehåller farliga 
ämnen. Både människor och miljö kan exponeras för farliga ämnen när elek
tronik tillverkas. Även användare av elektronik kan komma i kontakt med de 
farliga ämnena, till exempel då flamskyddsmedel avgår från produkterna till 
inomhusluften eller om en lågenergilampa går sönder och kvicksilverångor 
sprids.

12.1.1 På gång inom området
OMARBETAT WEEEDIREKTIV OCH NY FÖRORDNING

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur det omarbe
tade direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk 
och elektronisk utrustning (WEEE) ska införas i svensk lagstiftning. Direk
tivets syfte är att produkter ska utformas och framställas resurseffektivt och 
på ett sådant sätt att avfall förebyggs. Det reglerar bland annat elektronik
producenternas ansvar för det elavfall som uppstår från deras produkter. En 
omarbetad förordning om producentansvar för elektronik väntas träda i kraft 
under 2014. 

ÖVERSYN AV ROHSDIREKTIVET

Direktivet 2011/65/EU93 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen 
i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS) förbjuder användning av bly, 
kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och de två bromerade flamskyddsmedlen 
PBB och PBDE i elektronik. Sverige har föreslagit att fler ämnen bör begränsas. 

92  Kemisk exponering och hälsorisker vid hantering av elavfall, kunskapsöversikt, (2012), Arbetsmiljö-
verkets rapport 2012:17. 
93  Begränsningarna i det första RoHS-direktivet (2002/95/EG) började gälla 2006. Från 2013 har 
detta direktiv ersatts med ett nytt (2011/65/EU) som införlivas i svensk lagstiftning med Förordning 
(2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt Kemikalieinspektionens före-
skrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
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En översyn av de ämnen som begränsas i direktivet, pågår och kommissionen 
väntas fatta beslut i juli år 2014 om ytterligare ämnen ska begränsas i RoHS
direktivet. 

EKODESIGN OCH ENERGIMÄRKNING

Ekodesigndirektivet för energirelaterade produkter och energimärkningsdirek
tivet är viktiga verktyg i EU:s arbete för att uppnå 20 procents minskad energi
användning till år 2020. Ekodesignkrav94 innebär att produkten framöver 
måste ha viss energieffektivitet och resurseffektivitet för att få användas inom 
EU. Energimärkningskrav gör tydligt för konsumenten hur energieffektiv pro
dukten är och ger kunden möjlighet att göra aktiva val. Dessa direktiv riktar sig 
mot ”energirelaterade produkter” och därför har produkternas energianvänd
ning i användningsfasen hittills varit fokus. Ekodesign och energimärknings
direktiven ger dock även möjlighet att reglera andra miljöparametrar, såsom 
resurseffektivitet, kemikalieinnehåll och information för avfallshantering. 
Denna typ av parametrar har också tagits med i vissa genomförandeåtgärder, 
till exempel krav på information om kvicksilver i hushållslampförordningen95 
och krav på livslängd i dammsugar96 och lampförordningarna.

EUkommissionen arbetar med olika initiativ för att kunna formulera 
krav på resurseffektivitet inom ekodesignarbetet, som kan komma att vara 
relaterade till avfallsförebyggande. I dagsläget är det oklart hur stor roll 
resurseffektivitetsparametrar kommer att spela i framtida produktreglering 
inom Ekodesigndirektivet, men med tanke på Kommissionens initiativ kan 
man anta att det finns ett relativt stort intresse för att området utvecklas. 

12.2 Inriktningsmål för elektronikområdet
• Senast år 2020 har förbehandlare och återvinnare av elavfall tillgång till 

ändamålsenlig information om produkternas sammansättning och inne
håll av farliga ämnen jämfört med år 2014.

Se även övergripande mål för utfasning av särskilt farliga ämnen och tillgång 
till information om hälso och miljöfarliga ämnen i avsnitt 8.3.

Kommentar: Det vore önskvärt att sätta ett mål om minskade mängder 
elavfall, men i dagsläget finns det inte tillräckligt bra statistik för att göra detta. 
Arbetet med förebyggande av elavfall är just påbörjat och ytterligare mål och 
åtgärder kommer att tas fram till kommande avfallsförebyggande program.

94  I arbetet med avfallsförebyggande används ekodesign som ett generellt begrepp. I till exempel avfalls-
direktivets bilaga IV definieras det som: systematisk integrering av miljöaspekter i utformningen av pro-
dukter för att förbättra deras miljöprestanda genom hela livscykeln. Ett annat sätt att beskriva ekodesign 
är ”miljöanpassad produktutveckling”. Detta avsnitt handlar om EU:s ekodesigndirektiv, men arbetet med 
ekodesign är alltså inte avgränsat till sådana produkter och miljöaspekter som omfattas av detta direktiv.
95  Kommissionens förordning (EG) nr 244/2009.
96  Kommissionens förordning (EU) nr 666/2013.
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12.3 Uppföljning av mål för elektronikområdet
Målet följs upp genom frågor till förbehandlare och återvinnare av elavfall om 
deras behov av och tillgång till information om sammansättning och innehåll 
av farliga ämnen i elektronik. Naturvårdsverket har ansvar för uppföljningen 
av denna indikator.

12.4 Strategier
Naturvårdsverket tänker arbeta utifrån fem strategier för att förebygga elavfall:

12.4.1 Förbättra informationen om vad elektroniken innehåller
Det behöver finnas information om produkternas innehåll av farliga ämnen 
och dess prestanda för att kunna ställa krav vid inköp och upphandling samt 
för en säker hantering under hela livscykeln. Idag finns krav97 på att produ
center98 ska lämna upplysningar om var i produkterna det kan finnas farliga 
ämnen. De ska också lämna de upplysningar om produkternas innehåll och 
sammansättning i övrigt, som behövs ur miljö och hälsosynpunkt för att 
underlätta underhåll, uppgradering, reparation, återanvändning och avfalls
hantering. Informationen ska hållas tillgänglig för dem som yrkesmässigt han
terar avfall och andra som vill återanvända produkterna. Det finns även krav 
på att återförsäljare ska informera om produkter innehåller mer än 0,1 % 
av ett särskilt farligt ämne som är upptaget på kandidatförteckningen i EU:s 
kemikalielagstiftning Reach. Producenterna behöver bli bättre på att samman
ställa och tillhandahålla den här typen av information dels för att det ökar 
medvetenheten om vad produkterna innehåller och dels för att informationen 
även kommer till nytta i andra sammanhang. Det är dock viktigt att se till att 
informationen blir ändamålsenlig och att det finns behov av den.

12.4.2 Driva frågan om avfallsförebyggande i lämplig EUlagstiftning 
gällande elektronikprodukter

Resurseffektivitet, utformning av produkter och ytterligare utfasning av far
liga ämnen är exempel på viktiga utvecklingsområden att driva i arbetet med 
att utveckla EUlagstiftningen.

12.4.3 Öka livslängden (teknisk livslängd och faktisk användningstid) 
Fler företag i elektronikbranschen behöver arbeta med ekodesign, det vill säga 
miljöanpassad produktutveckling, när de tar fram sina produkter. Elektronik 
bör hålla en hög kvalitet från början och vara designad på så sätt att den håller 

97  19 § i förordning 2005:209 om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, artikel 
15.1 i direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning 
(WEEE).
98  Producent av elektriska och elektroniska produkter är den som tillverkar och/eller importerar sådana 
produkter och sätter dem på den svenska marknaden. De har så kallat producentansvar. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6654
Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Sveriges program för att förebygga avfall 2014–2017

70

länge, kan uppgraderas och repareras och när den till slut kasseras ska materi
alen kunna tas tillvara. För en ökad resurseffektivitet behöver vi styra mot bli 
bättre på att inte kassera och byta ut produkter som fortfarande fungerar.

12.4.4 Öka återanvändningen
Det är viktigt att uppmärksamma offentlig förvaltning och företag på möjlig
heterna och fördelarna med att återanvända produkter. En förbättrad struktur 
för att ta hand om elektronik för återanvändning, från såväl företag och andra 
organisationer som från hushåll, behövs liksom det behöver utvecklas mark
nader och affärsmodeller för handel med begagnad elektronik. För att upp
muntra ökad återanvändning av elektronik behövs kriterier som begagnade 
produkter kan bedömas efter för att se om den är lämplig att återanvända, 
exempelvis med avseende på energianvändning, elsäkerhet och innehåll av  
farliga ämnen och komponenter. 

12.4.5 Minska innehållet av farliga ämnen i elektronik
För att elektronik ska belasta miljön mindre krävs det att den designas så att 
farliga ämnen undviks. Fler farliga ämnen behöver fasas ut antingen genom 
lagstiftning eller på industrins eget initiativ. Utveckling av nya material och 
komponenter behöver göras efter substitutionsprincipen, vilket innebär att 
miljö farliga ämnen ersätts med mer miljövänliga. Olika strategier för att uppnå 
detta omfattar att stötta EU:s arbete med att begränsa fler relevanta ämnen 
i RoHSdirektivet, stötta det internationella arbetet inom CiP (Chemicals in 
Products) som leds av UNEP, samt att föra en dialog med elektronikindustrin.

12.5 Åtgärder för elektronikområdet
12.5.1 Vad Naturvårdsverket kommer att göra

• Ta fram fler mål och åtgärder för elektronikområdet.
• Undersöka behovet av information från producenter till återvinnings

industrin när det gäller produkternas innehåll av farliga komponenter och 
ämnen. Utifrån resultatet vägleda producenterna så att de vet vilka farliga 
ämnen de ska lämna information om samt hur informationen ska göras 
tillgänglig99.

• Undersöka allmänhetens attityd till återanvändning av elektronik.
• Öka samverkan mellan myndigheter som exempelvis Naturvårdsverket, 

Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten, i syfte att samordna 
insatser för att förebygga elavfall. 

• Se över möjligheterna att starta ett nätverk för aktörer och myndigheter 
som arbetar med elektriska och elektroniska produkter i syfte att till  
exempel öka kunskapen om avfallsförebyggande, stödja innovativa insat
ser och kommunicera goda exempel. 

99  Åtgärden kopplar till kraven i 19 § i förordning 2005:209 om producentansvar för elektriska och 
elektroniska produkter och artikel 15.1 i direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller 
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
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• Ordna en workshop med aktörer och relevanta myndigheter på temat hur 
vi kan förebygga elavfall.

• Ta fram bättre statistik för genererade mängder elavfall, till exempel 
genom att se över möjligheterna att få förbehandlarna att lämna upp
gifter om förbehandlade mängder på frivillig basis.

• Inom EU verka för att miljöaspekter som till exempel längre hållbar
het, möjlighet till reparation och innehåll av farliga ämnen beaktas vid 
utformningen av nya produkter100.*

12.5.2 Vad Kemikalieinspektionen kommer att göra
• Bidra med underlag till kommissionens översyn av ämnen som begränsas 

i RoHSdirektivet. I analysen av ämnen ska miljö och hälsorisker, inklu
sive aspekter för förbättrad återanvändning och materialåtervinning ingå. 
Naturvårdsverket bidrar med synpunkter till översynen.

• Inom handlingsplanen för Giftfri vardag föra en dialog med branschen i 
syfte att minska risker med miljö och hälsofarliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter.

12.5.3 Exempel på vad övriga aktörer kan göra
FÖRETAG SOM TILLVERKAR OCH ELLER IMPORTERAR ELEKTRONIK

• Tillverka/importera produkter som håller länge och som kan uppgraderas 
och repareras.

• Fasa ut farliga ämnen utöver kraven i lagstiftningen.
• Förbättra sin information om innehåll av farliga ämnen i komponenter 

och material enligt skyldigheten i 19 § Förordning (2005:209) om produ
centansvar för elektriska och elektroniska produkter, samt utveckla system 
som möjliggör att informationen kan föras över i hela distributions kedjan 
inklusive avfallsledet.

• Utveckla nya, hållbara affärsmodeller som förebygger elavfall.

OFFENTLIG FÖRVALTNING

• Föregå med gott exempel när det gäller återanvändning av elektronik.

OFFENTLIG FÖRVALTNING, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER

• Upprätta interna rutiner så att lämpliga, fungerande produkter går vidare 
till intern eller extern återanvändning omedelbart när den byts ut eller 
lämnar en användare.

• Hitta samarbetspartners som tar hand om organisationens utbytta  
elprodukter för restaurering och återanvändning.

100  * Åtgärder markerade med asterisk finns också i Nationella Avfallsplanen.
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12.6 Goda exempel på elektronikområdet
12.6.1 Håplaprojektet
I det så kallade Håplaprojektet samverkade ett antal parter från elektronik
industrin, återvinningsindustrin och forskarvärlden för att skapa systemlös
ningar för hållbar återvinning av platta bildskärmar. Projektet utvecklade också 
riktlinjer för ekodesign, miljömärkning och lagstiftning kring LCDprodukter.

12.6.2 Design för återvinning
Det pågår ett arbete för att ta fram metoder som konstruktörer av elektronik 
kan använda i designen av produkter för att underlätta återvinningen. Arbetet 
är ett samarbetsprojekt mellan återvinningsföretag och universitet.

12.6.3 Uthyrning
Flera företag arbetar med att hyra ut elprodukter som till exempel trädgårds
redskap och verktyg. Det är bättre att hyra eller låna något som bara används 
ett fåtal gånger istället för att köpa det och att det sedan blir liggande oanvänt. 

12.6.4 Egna återanvändnings och återvinningsprogram
Några större elektronikproducenter har egna utbytesprogram där de inbytta 
produkterna tas om hand och bedöms och sedan antingen återanvänds eller 
återvinns.

12.6.5 Hållbar IT – nya affärsmodeller
Det finns några företag som har specialiserat sig på att köpa in begagnad elek
tronik, framför allt datorer, och förlänger livet på produkterna genom att upp
gradera dem och sälja dem på nytt. 

12.7 Behov av forskning och utveckling
Dessa områden där det finns behov av forskning och utveckling har identi
fierats av Naturvårdsverket och de aktörer som vi samarbetat med för att ta 
fram detta program. Några av förslagen kommer också från remissinstanser. 
Förslagen är tänkta att användas som underlag för Naturvårdsverkets och 
aktörernas fortsatta arbete.

• Mer forskning i samverkan mellan elektronikindustrin, återvinnings
industrin och forskarvärlden med inriktning på ekodesign, det vill säga 
miljöanpassad produktutveckling, i syfte att minska miljöpåverkan 
genom produkternas hela livscykel.

• Mer utbildning om ekodesign av elektronik på högskolor och universitet.
• Utveckla kriterier för att bedöma begagnad elektronik för att undvika 

målkonflikter mellan olika miljöaspekter som till exempel ökad livslängd 
och energieffektivisering. 

• Mer forskning om vad som styr vår konsumtion och hur den kan bli 
mer hållbar. 
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13 Behov av nya styrmedel
Styrmedel behövs för att staten ska kunna driva utvecklingen i en önskad riktning. 
I samband med att vi har tagit fram det här avfallsförebyggande programmet så har 
vi börjat undersöka några olika styrmedel för att se om de är lämpliga att använda 
för att minska mängden avfall och innehållet av farliga ämnen. En av åtgärderna 
i programmet är att utreda fler styrmedel. Vartefter Naturvårdsverket identifierar 
lämpliga styrmedel kommer vi att föreslå dem till regeringen.

Avfallspolitiken och de befintliga styrmedlen på avfallsområdet har effektivt styrt 
bort från deponering mot ökad energi och materialåtervinning. Framtida styr
medel behöver i högre utsträckning styra mot de övre delarna av hierarkin, mot 
förebyggande av avfall.

13.1 Skillnaden mellan åtgärd och styrmedel
Åtgärd – är en fysisk eller beteendemässig förändring med syfte att nå ett mål. 
Styrmedel – är statens verktyg för att genomföra åtgärder.

Styrmedel Åtgärder EffektMål

Figur 6: Förenklad interventionskedja101. 

Figuren ovan ger en bild av hur politiska beslut om styrmedel genomförs. Det 
första steget är att identifiera vilket mål man vill uppnå eller vilket problem man vill 
åtgärda. Nästa steg är att titta på vilka styrmedel som kan uppmuntra eller tvinga 
fram dessa förändringar. Sist behövs en analys av vilka fysiska eller beteende mässiga 
förändringar i form av åtgärder som krävs för att nå målet. Flödet kan beskrivas 
med ett exempel om återanvändning och reparation av möbler:

• Mål: Minskad miljöpåverkan från boende, genom ökad återanvändning av 
möbler (ökad resurshushållning och minskad användning av kemikalier och 
material samt klimatpåverkan genom minskad produktion).

• Styrmedel: Repavdrag – möjlighet för privatpersoner att göra skatteavdrag 
för arbetskostnader hos företag som reparerar möbler. Styrmedlet ska upp
muntra fler privatpersoner till att lämna möbler till reparation.

• Åtgärd: Fler privatpersoner ska reparera och återanvända möbler.
• Effekt: Det kan vara svårt att uppskatta vilka effekter styrmedlet verkligen 

får på förhand, särskilt om det inte finns information om liknande styrmedel 
tidigare. Det är därför viktigt med uppföljning och utvärdering av de styr
medel som införs.

101  Steg på vägen – Fördjupad utvärdering av miljömålen, (2012), Naturvårdsverket. Rapport 6500.
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13.2 Olika sorters styrmedel
Styrmedel kan delas in i olika kategorier. Vi har valt att använda samma upp
delning som finns i den fördjupade utvärderingen av miljömålen från 2012102:

• Juridiska eller administrativa styrmedel – är till exempel mål, gränsvärden, 
lagstiftning, prövning och tillsyn.

• Ekonomiska styrmedel – är till exempel skatter, avgifter, bidrag, subven
tioner, pant och handel med utsläppsrätter.

• Information – används både för att nå resultat och för att ge feedback om 
resultat, till exempel miljömärkning, rådgivning, utbildning och opinions
bildning.

• Forskning – forskning, utveckling, demonstrationer, teknik och system
utvärdering.

Det är ofta svårt att ta fram ett styrmedel som uppmuntrar eller tvingar fram 
alla de åtgärder som krävs för att nå ett mål. Ofta behövs en kombination av 
olika typer av styrmedel, som verkar tillsammans med frivilliga initiativ i sam
hället.

13.3 Synergier och målkonflikter
Styrmedel används inom många områden till exempel för att skapa arbetstill
fällen, säker arbetsmiljö, ökad ekonomisk tillväxt och för att skydda miljön 
m.m. Det kan finnas både synergier och konflikter mellan de mål man vill 
uppnå på olika områden. Därför kan också de styrmedel som införs samverka 
och ibland motverka varandra. Här nämner vi några exempel på synergier 
och konflikter mellan olika mål och styrmedel.

13.3.1 Avfallsmängder
Avfallsförebyggande har ofta, men inte alltid, synergier med mål om energi
besparing och minskad klimatpåverkan. Om man undviker att tillverka nytt 
material sparas även den energi som går åt och de utsläpp som uppstår vid 
tillverkningen. Ett exempel på när olika mål kan stå i konflikt med varandra 
är att nyare elektronik ofta är mer energieffektiv och därför är det inte alltid 
självklart att lång livslängd är bäst ut miljösynpunkt för dessa produkter. 

Vår konsumtion av elektronik orsakar stor resursanvändning och miljö
påverkan. Det finns (politiska) initiativ som kan både öka och minska miljö
påverkan från samhället. Två exempel är den ökade tillgången till etjänster, 
som i princip kräver datorutrustning i varje hushåll och utrustning för distans
möten och kommunikation, som kan minska resande. 

102  Steg på vägen – Fördjupad utvärdering av miljömålen, (2012), Naturvårdsverket. Rapport 6500.
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13.3.2 Farliga ämnen
När avfallsmängderna minskar kan det leda till ett minskat behov av att till
verka nya material. Som en följd av detta undviks då också den kemikalie
användning som behövs för att tillverka motsvarande mängd nytt material. 
Det finns alltså ofta synergier mellan en effektiv användning av material och 
minskade utsläpp av farliga ämnen.

Att förebygga avfall innebär också att minska innehållet av farliga ämnen 
i material och produkter. Här kan det finnas möjliga konflikter med andra 
områden. Ett exempel är användning av bekämpningsmedel i form av behand
ling av skördade frukter och grönsaker, som kan ge längre hållbarhetstid i buti
ken och hemmet vilket kan bidra till att minska matsvinnet. Samtidigt kan 
bekämpningsmedel ha hälso och miljöfarliga egenskaper och finnas kvar 
i låga halter i livsmedel som vi äter.

13.4 Att utforma styrmedel
Svensk avfallspolitik har varit bra på att minska miljöpåverkan från behand
ling av avfall. Hållbar avfallshanterings arbete (se avsnitt 13.5) visar att det 
är svårt att utforma styrmedel för att förebygga avfall. För att göra det krävs 
styrmedel riktade mot produktion och konsumtion. Då måste man också ta 
hänsyn till andra politiska mål och internationella handelsavtal, med mera.

Den slutgiltiga utformningen av ett styrmedel blir en avvägning mellan 
flera intressen och de förutsättningar som är givna. 

Provning
Laglig

Mängd

Miljö

Dokumentation

Produktens livslängd

Råvaror/material

Säkerhet

Standarder/normer

Estetik

Installation

Prestanda

Tjänstelivstid

Tid/tidsskala

Ergonomi

Produktkostnad

Förpackning/emballage

Vinst

Underhåll

Politik

Hållbarhetstid i lager

Storlek

Patent

Frakt

Tillförlitlighet

Företagets begränsningar

Kvalitet

Bortska�ande

Vikt

Fabrik/tillverkningsanläggning

Konkurrens

Marknadens begränsningar

Figur 7: Diagrammet illustrerar alla val en produktutvecklare ställs inför. De kan jämföras ned de 
avvägningar och kompromisser som i regel blir nödvändiga i utvecklingen av nya styrmedel (Källa: 
Luttropp och Lagerstedt, 2006).

I vår kultur och samhälle har ekonomiskt tillväxt länge varit det som getts störst 
vikt. Eftersom de fulla kostnaderna för miljöpåverkan från till exempel produk
tion inte är medräknade i priset för en vara, väger miljöaspekter ofta lätt. 
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Samordning mellan olika politikområden är viktigt för att undvika oönskade 
bieffekter och/eller att styrmedel för att förebygga avfall motverkar, eller mot
verkas av, mål för andra områden. Det arbete som pågår, inom EU och andra 
organisationer, för att värdera naturresurser (t.ex. miljöavtryck) är viktigt för 
att vi ska nå en utveckling som är hållbar103 både ur ett ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt perspektiv.

13.5 Nya styrmedel vi utrett
Hållbar avfallshantering är ett sexårigt forskningsprogram som finansierats av 
Naturvårdsverket104. Forskarna i programmet har tagit fram en lista med runt 
sextio styrmedel som kan bidra till att förbättra avfallshanteringen och före
bygga avfall105. Femton av dessa har utvärderats i fyra olika framtidsscenarier.  
De styrmedel som Hållbar avfallshantering tittat på handlar både om att före
bygga avfall och om att öka återvinningen. I listan nedan redovisas båda 
typerna av styrmedel.

Styrmedel som utvärderats av Hållbar avfallshantering (de fetstilta anser 
forskarna att det är intressant att utveckla):

• Skatt på råvaror. 
• Skatt på farliga ämnen. 
• Återvinningscertifikat. 
• ”Reklam, ja tack!”
• Sänkt moms på tjänster. 
• Negativ märkning av varor med farliga ämnen. 
• Krav på/stöd för avfallsminimering inom företag. 
• Förbättrad tillsyn av verksamheter. 
• Viktbaserad avfallstaxa (kommunalt styrmedel).
• Miljödifferentierad avfallstaxa (kommunalt styrmedel).
• Konsumentanpassade insamlingssystem. 
• Klimatskatt på förbränning av fossilt avfall. 
• Viktbaserad skatt på förbränning av avfall. 
• Elcertifikat för avfallsförbränning. 
• Krav på återvinning av återvinningsbara material.

Utvärderingarna visar att enskilda styrmedel kan ge 1–1,5 % minskning av 
avfallsmängderna. Den viktigaste slutsatsen från forskningsprogrammet är 
därför att vi måste använda flera styrmedel, gärna i kombination, och invol
vera berörda aktörer. Information är ett nödvändigt komplement till nästan 
alla utvärderade styrmedel. Men bara information räcker oftast inte för att 
skapa en förändring.

103  Hållbar utveckling: tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-
heter att tillfredsställa sina behov (Our Common Future/Brundtlandrapporten, 1987).
104  http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6523-2.pdf
105  Nya styrmedel inom avfallsområdet?, (2009), Bisaillon et al., KTH Arkitettur och samhällsbyggnad, 
rapport 2009:7.
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Även om effekterna på avfallsmängderna var begränsade enligt de utvärde
ringar Hållbar avfallshantering har gjort, anser forskarna att vissa av förslagen 
kan vara värda att vidareutveckla och arbeta vidare med106. Det tvärvetenskap
liga samarbetet har också gjort att man kommit med nya förslag till styrmedel, 
som inte utvärderats inom programmet, till exempel skatt på farliga ämnen. 
Naturvårdsverket kommer att arbeta vidare med förslagen från Hållbar avfalls
hantering inom ramen för vårt uppdrag att bidra till att utveckla miljöpolitiken.

Naturvårdsverket har också låtit ta fram rapporter om intressanta styr
medel för att förebygga textilavfall och bygg och rivningsavfall inom ramen 
för vårt arbete i Nordiska ministerrådet107,108. 

13.6 Nya styrmedel vi konsekvensbedömt
Under arbetet med det här programmet har vi påbörjat fyra konsekvens
bedömningar av åtgärder och styrmedel. Konsekvensbedömningarna är till 
för att vi ska se om de är samhällsekonomiskt rimliga att införa eller inte. 
De åtgärder och styrmedel vi tittat på är: 

• Reparationsavdrag (REPavdrag), dvs avdragsgilla reparationstjänster.
• Loggbok för byggnader för att kunna se vilka typer av material som 

byggs in idag och bevara informationen tills byggnaden ska renoveras 
eller rivas.

• Sänkt kyltemperatur i butiker och hushåll.
• Informationskampanj för att minska mängden matavfall i hushåll.

Åtgärderna och styrmedlen som Naturvårdsverket tittat på är mer specifika 
än de som forskningsprogrammet Hållbar avfallshantering undersökt. Tanken 
med det är att få fram en intressant palett med tänkbara generella och mer 
specifika styrmedel som skulle kunna komplettera varandra på ett bra sätt 
i framtiden. 

13.6.1 Sänkt kyltemperatur i butiker och hushåll
Naturvårdsverket har inom ramen för programmet tittat på två sätt att genom
föra temperatursänkningen: 1) butikerna använder de kyldiskar som redan 
finns 2) butikerna sätter dörrar på kyldiskar som redan finns, eller byter ut 
dem mot nya. Om kyldiskarna byts ut mot nya ökar miljönyttan eftersom det 
går att spara energi.

Naturvårdsverket har sedan utöver den utredning som gjorts i program
arbetet, låtit utvärdera effekterna ytterligare av att sänka kyltemperaturen i 
butiker och hushåll inom ramen för ett regeringsuppdrag om minskat mat

106  Dessa är markerade med fetstil i listan på föregående sida.
107  Material flows of textiles and suggestions on policy instruments for the prevention of textile waste, 
(2012), Tema Nord 2012:545.
108  Assessment of initiatives to prevent waste from building and construction sectors, (2011), Tema Nord 
2011:533.
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svinn109. Resultaten visar att enbart sänkt kyltemperatur ger liten effekt. För 
att minska matsvinnet måste livsmedelskedjan också ändra bäst föredatum. 
Detta måste regleras genom lagstiftning. Utifrån de fyra kriterier som använts 
för bedömning anses inte enbart en sänkning av kyltemperaturen ha någon 
större styrning mot de åtgärder som analyserats för att uppfylla målet. Natur
vårdsverket går därför inte vidare med styrmedlet i detta läge. Men det kan 
bli aktuellt i ett långsiktigt perspektiv.

13.6.2 Informationskampanj
Naturvårdsverket har också bedömt den samhällsekonomiska nyttan med att 
minska matsvinnet med hjälp av en informationskampanj. En sådan kampanj 
skulle exempelvis kunna genomföras samtidigt med en sänkning av kyltempe
raturen. En studie gjord i Storbritannien visar att matsvinnet minskade med 
13 procent under de år som en statlig kampanj pågick. 

Kostnaden för att genomföra en liknande kampanj i Sverige skulle ligga 
på cirka 7 miljoner kronor per år. Den kostnaden är bara en bråkdel av den 
årliga samhällsekonomiska nyttan av att minska matsvinnet med tretton pro
cent, som uppgår till mellan 6–8 miljarder kronor. 

13.6.3 Reparationsavdrag
Naturvårdsverket har börjat undersöka konsekvenserna av att införa ett repa
rationsavdrag för att det ska bli billigare för hushåll att laga kläder och saker 
istället för att slänga dem och köpa nya. Det skulle gälla varor som cyklar, 
skor, lädervaror, textilier, möbler och elartiklar. Konsekvensbedömningen visar 
att det troligen blir billigare för hushållen att laga om prissänkningen blir ett 
skatteavdrag istället för en momssänkning. Det är också bra om underhåll 
ingår i ett reparationsavdrag eftersom det ibland är svårt att avgöra vad som 
är underhåll och vad som är reparation. 

Det är svårt att säga hur mycket avfallsmängderna kommer att minska 
på grund av avdraget. Avfallsminskningen blir förmodligen liten eftersom de 
avfallstyper som det handlar om inte genererar några stora mängder avfall. 
Däremot skulle troligen den samhällsekonomiska nyttan bli stor, på grund 
av att produktionen av exempelvis textilier och lädervaror orsakar en stor 
miljöpåverkan. 

13.6.4 Loggbok för byggnader
Kemikalieinspektionen och branschen har i flera år diskuterat behovet och 
konsekvenserna av att införa en så kallad loggbok för byggnader. Naturvårds
verket har fortsatt att utreda vad det skulle innebära om det skulle ställas ytter
ligare krav på att byggbranschen dokumenterar de material de bygger in i 
hus, vilket flera aktörer redan gör på frivillig väg. Tanken är att uppgifterna 

109 Utvärderingen görs av SP under arbetsnamnet Vilken effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan kunna 
få på matsvinnet?, inom regeringsuppdraget med ärenderummer NV-00475-13.
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ska sparas så att de som sedan bygger om eller river byggnaden vet var det 
finns farliga ämnen och vad som kan gå till återvinning eller återanvändning. 
Natur vårdsverket har ännu inte kommit fram till något färdigt resultat och 
fortsätter att diskutera frågan om loggbok med branschen och andra centrala 
myndigheter. 

13.7 Så går vi vidare
Naturvårdsverket kommer att gå vidare och utreda fler avfallsförebyggande 
styrmedel inom de närmaste åren. Det är en av åtgärderna i det här program
met. Detta blir särskilt viktigt om mängden avfall och farliga ämnen inte 
minskar i önskad takt. Vi vill analysera vilka styrmedel som är mest lämpliga 
för att åstadkomma de önskvärda förändringarna som vi pekar ut i program
met. Styrmedlen kommer också att konsekvensbedömas för att vi ska få reda 
på om de är samhällsekonomiskt lönsamma att införa eller inte. 

Beslut om styrmedel som handlar om exempelvis lagförslag och skatter 
fattas av regering och riksdag. Vartefter Naturvårdsverket identifierar lämp
liga styrmedel kommer vi att föreslå dem till regeringen. 

Under 2013 har Naturvårdsverket tagit fram förslag till etappmål för mins
kat matavfall och textil. I det arbetet har vi också konsekvensbedömt mål och 
åtgärder.
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Det avfallsförebyggande programmet syftar till att vägleda och inspi-

rera svenska aktörer så att miljömålen nås och vi har resurseffektiva 

kretslopp som är fria från farliga ämnen så långt det är möjligt. Enligt 

EU:s avfalls direktiv ska alla medlemsstater ha ett avfallsförebyggande 

program. I Sverige är det Naturvårdsverket som ansvarar för att ta 

fram det avfallsförebyggande programmet och detta program är det 

första i sitt slag. 

Programmet innehåller mål och åtgärder för avfallsförebyggande 

liksom indikatorer som mäter hur bra det går att minska mängden 

avfall och farliga ämnen. I programmet finns det 8 inriktningsmål 

och 167 åtgärder som riktar sig till både kommuner, myndigheter, 

organisationer, branch organisationer och företag. Inriktningsmålen 

i programmet ska bidra till att de svenska miljömålen uppfylls och 

kompletterar etappmålen. 

Det finns fyra fokusområden i programmet. De är mat, textil, 

elektronik och byggande och rivning. Vi har valt dem för att det blir 

mycket matavfall och bygg- och rivningsavfall i Sverige och att det 

är avfallsslag som orsakar stora samlade utsläpp av klimatgaser från 

utvinning, produktion och avfallshantering. Klimatbelastningen är 

också hög för varje tillverkat kilo elektronik och textil. Det används 

dessutom stora mängder farliga ämnen vid produktionen, ämnen 

som ofta även finns i de slutliga produkterna och varorna.

Naturvårdsverket kommer att följa upp programmet och ska 

ta fram ett nytt program senast år 2018.
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