
Välkommen!
Avfallsförebyggande arbete i Skåne

Den 9 november 2021



Program

09.00 Välkomna och inledning 

09.10 Hur går arbetet med att förebygga avfall i Skåne?

Tommy Persson och Susanne Dahlberg, Länsstyrelsen

09.20 Nytt regionalt åtgärdsprogram och förebyggande av 
avfall – vilka är åtgärderna, vilket stöd finns för 
genomförande och hur får vi igång arbetet?

Systematiskt arbete med att förebygga avfall i verksamheter

• Avfall Sveriges vägledning ”Öka takten uppför trappan” -
Maria Larsson, Marla Miljödialog

• Avfall Sveriges handbok för förebyggande av avfall i 
kommunala verksamheter - Åsa Hagelin, Avfall Sverige

• Lärande exempel: Avfallsförebyggande arbete på 
äldreboenden – Sandra Persson, NSR

10.00 Paus 

Information till hushållen om avfallsförebyggande och återbruk

• Naturvårdsverkets vägledning till kommuner om skyldighet 
att informera hushållen om avfallsförebyggande – Ida 
Björkefall, Naturvårdsverket

• Exempel på stöd i arbetet med denna åtgärd – Åsa Hagelin, 
Avfall Sverige

• Lärande exempel: Minimeringsmästarna. – Hanna Hellström, 
Göteborgsregionen

Utveckling av koncept för ökat åkerbruk

• Lärande exempel: ReTuren: kvartersnära återbrukscentral och 
mötesplats – Savita Upadhyaya, VA Syd

10.55 Paus

Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning

• Lärande exempel: Avfallsförebyggande genom tillsyn och 
prövning – Thomas Ferdinandsson, Länsstyrelsen

11.20 Gruppdiskussioner

Hur kan vi öka takten i det avfallsförebyggande arbetet?

• Vad skulle jag och min verksamhet behöva för stöd?

• Vad kan vi göra tillsammans (i Skåne)?

11:50 Redovisning av gruppdiskussioner

12:00 Slut



Slutuppföljning av regionalt åtgärdsprogram för miljömålen år 2020

Diagrammet redovisar den totala genomförandegraden för åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för följande aktörer; Skånes kommuner, 
Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne samt HUT Skåne. 
Resultatet av åtgärdsuppföljningen med aktörernas bedömning av genomförande och beskrivning av åtgärdsarbetet redovisas i Åtgärdswebben, 
www.atgardswebben.se. Källa: Länsstyrelsen Skåne, 2021. 

http://www.atgardswebben.se/


Förebyggande av avfall 
För att främja det avfallsförebyggande arbetet i länet genomförs följande:
A) En systematisk kartläggning av flöden av material genomförs i den egna verksamheten för att minska onödig resursförbrukning. 
B) Den regionala samverkan för arbetet med förebyggande av avfall stärks med fokus på mat, textilier, elektronik samt byggande 
och rivning.
C) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas. Lättillgängliga insamlingssystem och verksamheter för 
återanvändning utvecklas.
D) Vid tillsyn och prövning ställs krav på att verksamhetsutövaren ska skaffa sig kunskap om hur avfallsmängderna och avfallets 
farlighet kan minskas i verksamheten.
E) Förebyggande av avfall beaktas i samband med kravställande vid upphandlingar.

Exempel på insatser: 
• ett nytt koncept för avfall- och resurshantering samt en 

resursdeklaration 
• Nätverk Förebyggande avfall, Samsa
• Återbruket, som drivs av kommunen, 
• minimeringsmästarna.
• prövning och tillsyn
• Avfallsplanerna/Kretsloppsplaner
• Deltar i Cirkulära Skåne
• Returhuset och Returum
• Fritidsbibliotek
• Recycle Centra, Kommunens ”Blocket”
• minskning av matsvinn på äldreboende, skola och förskola. 

Resultat: 7 aktörer har genomfört åtgärden och 12 har 
genomfört till hälften eller mer och 12 har påbörjat 
åtgärden. 

Huvudaktörer: Kommuner, Region Skåne, Statliga 

myndigheter, Företag (producenter och handeln, bygg- och 

anläggning, avfallsbolag)
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Insamlat kommunalt avfall totalt i Skåne (kg/invånare)

Källa: Avfall Sverige. Diagram från www.kolada.se. 

http://www.kolada.se/


TILLSAMMANS FÖR 

ETT HÅLLBART SKÅNE
Regionalt åtgärdsprogram 

för miljömålen 2021-2025 



VÅRT UPPDRAG

Förslag på prioriterade områden för 
nytt åtgärdsprogram 2021-2025

• Hållbara städer och samhällen

• Hållbar mark- och vattenanvändning

• Hållbar livsmedelsförsörjning

• Hållbar konsumtion och produktion



Förslag på avfallsförebyggande åtgärder

Förebyggande av avfall och ökat återbruk 

För att främja det avfallsförebyggande arbetet i länet 
genomförs följande:

A) Det systematiska arbetet med att förebygga avfall stärks 
inom alla verksamheter, genom en analys av varför avfall 
uppstår och vad som kan göras för att minska avfallet. 
Prioriterade avfallsslag är elektronik, mat, textil, plast och 
byggavfall. Framtagna vägledningar fortsätter spridas och 
kan fungera som underlag för arbetet.

B) Den regionala samverkan för arbetet med förebyggande 
av avfall stärks. Goda exempel sprids i länet.

C) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan 
förebyggas och hur återbruk kan stimuleras. 

D) Återbrukskoncept utvecklas i kommunerna.

Huvudaktör: Kommuner, Region Skåne, statliga 
myndigheter, Hållbar Utveckling Skåne, företag, avfallsbolag, 
idéburna organisationer.

Medaktör: Avfall Sverige.

Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning 

Vid prövning och tillsyn ställs krav på att 
verksamhetsutövaren redovisar hur de aktivt jobbar med 
avfallshierarkin samt hur de klassificerat sina olika 
avfallsströmmar och uppvisa deras efterlevnad av 
miljöbalken. Vidare ska verksamhetsutövaren visa på vilket 
sätt de arbetar förebyggande och hur de hanterar faror för 
miljön och konsekvenser av olyckor så att en hållbar 
utveckling kan främjas. 

Material som tagits fram inom Miljösamverkan Skånes 
projekt Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning
används.

Huvudaktör: Länsstyrelsen, kommuner.



Åtgärd: Förebyggande av avfall och ökat återbruk

För att främja det avfallsförebyggande arbetet i länet genomförs följande:

A) Det systematiska arbetet med att förebygga avfall stärks inom alla verksamheter, genom en analys 
av varför avfall uppstår och vad som kan göras för att minska avfallet. Prioriterade avfallsslag är 
elektronik, mat, textil, plast och byggavfall. Framtagna vägledningar fortsätter spridas och kan fungera 
som underlag för arbetet.

B) Den regionala samverkan för arbetet med förebyggande av avfall stärks. Goda exempel sprids i länet.

C) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas och hur återbruk kan stimuleras. 

D) Återbrukskoncept utvecklas i kommunerna.

Huvudaktör: Kommuner, Region Skåne, statliga myndigheter, Hållbar Utveckling Skåne, företag, avfallsbolag, 
idéburna organisationer.

Medaktör: Avfall Sverige.



PAUS!



Åtgärd: Förebyggande av avfall och ökat återbruk

För att främja det avfallsförebyggande arbetet i länet genomförs följande:

A) Det systematiska arbetet med att förebygga avfall stärks inom alla verksamheter, genom en analys av varför 
avfall uppstår och vad som kan göras för att minska avfallet. Prioriterade avfallsslag är elektronik, mat, textil, 
plast och byggavfall. Framtagna vägledningar fortsätter spridas och kan fungera som underlag för arbetet.

B) Den regionala samverkan för arbetet med förebyggande av avfall stärks. Goda exempel sprids i länet.

C) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas och hur återbruk kan stimuleras. 

D) Återbrukskoncept utvecklas i kommunerna.

Huvudaktör: Kommuner, Region Skåne, statliga myndigheter, Hållbar Utveckling Skåne, företag, avfallsbolag, 
idéburna organisationer.

Medaktör: Avfall Sverige.



Åtgärd: Förebyggande av avfall och ökat återbruk

För att främja det avfallsförebyggande arbetet i länet genomförs följande:

A) Det systematiska arbetet med att förebygga avfall stärks inom alla verksamheter, genom en analys av varför 
avfall uppstår och vad som kan göras för att minska avfallet. Prioriterade avfallsslag är elektronik, mat, textil, 
plast och byggavfall. Framtagna vägledningar fortsätter spridas och kan fungera som underlag för arbetet.

B) Den regionala samverkan för arbetet med förebyggande av avfall stärks. Goda exempel sprids i länet.

C) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas och hur återbruk kan stimuleras. 

D) Återbrukskoncept utvecklas i kommunerna.

Huvudaktör: Kommuner, Region Skåne, statliga myndigheter, Hållbar Utveckling Skåne, företag, avfallsbolag, 
idéburna organisationer.

Medaktör: Avfall Sverige.



PAUS!



Åtgärd: Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning

Vid prövning och tillsyn ställs krav på att verksamhetsutövaren redovisar hur de aktivt jobbar med 
avfallshierarkin samt hur de klassificerat sina olika avfallsströmmar och uppvisa deras efterlevnad av 
miljöbalken. Vidare ska verksamhetsutövaren visa på vilket sätt de arbetar förebyggande och hur de hanterar 
faror för miljön och konsekvenser av olyckor så att en hållbar utveckling kan främjas. 

Material som tagits fram inom Miljösamverkan Skånes projekt Avfallsförebyggande genom tillsyn och 
prövning används.

Huvudaktör: Länsstyrelsen, kommuner.



Kontaktuppgifter
Tommy Persson, 010-224 15 84, tommy.persson@lansstyrelsen.se

Susanne Dahlberg, 010-224 12 87, susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se

Presentationer från mötet läggs upp på HUT Skånes webbplats www.hutskane.se/natverk

mailto:tommy.persson@lansstyrelsen.se
mailto:susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se
http://www.hutskane.se/natverk

