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Avfallsförebyggande: 
en avfallspolitisk prioritet

• EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG)
• Nationell avfallsplan och program



Avfallsdirektivets definition
Artikel 3-12 säger att förebyggande är åtgärder 
som vidtas innan något blivit avfall och innebär 
en minskning av: 
1. mängden avfall 
2. dess negativa påverkan av miljön och 

människors hälsa
3. halten av skadliga ämnen i material och  

produkter



Men i praktiken?



52 svenska fall

• Fokus på avfallets mängd, inte dess 
farlighet

• Tre huvudhandlingar
– Kommunicera om avfallsförebyggande
– Effektivisera processer
– Främja hållbar konsumtion

• Få initiativ om 
– design-produktion-distribution 
– avfallshantering 



Inlåsningar i avfallsbranschen

• En inlåsning i en konventionell 
affärslogik

• En inlåsning i vanor & föreställningar
• En inlåsning i institutionella 

strukturer
• En infrastrukturell inlåsning



Sveriges program för att 
förebygga avfall 2014–2017

• “Ta fram förslag…”
• “Genom samverkan med andra…”
• “Ta fram bättre statistik…”
• “… bör verka för att underlätta…”
• “Ge råd…”
• “Identifiera områden…”
• “Kartlägga…”
• “… behov av nya styrmedel…”



En glapp i avfallspolitiken
Hantera något som finns Hindra något från att finnas

?



Några praktiska utmaningar

• Ge avfallsbolag avfallsförebyggande 
rådighet och medel (taxan, skatt)

• Skala upp och normalisera 
avfallsförebyggande initiativ

• Ge plats till avfallsförebyggande i 
stadsrummet

• Våga ifrågasätta konsumtion
• Våga stifta lag



Tänka om avfallshierarkin ?

Från
1. Samla in
2. Hantera

i. Förebygga
ii. Reparera
iii. Materialåtervinna
iv. Energiåtervinna
v. Deponera

Till
1. Förebygga

i. Informera
ii. Reparera
iii. Nya värdekedjor

2. Samla in
3. Hantera

i. Materialåtervinna
ii. Energiåtervinna
iii. Deponera



Skapa avfallsengagemang

• Zero Waste är en ännu en utopi om 
det perfekta samhället

• Bredda förståelsen av avfall
• Göra avfall till en etisk fråga

– Samhällsansvar för material
– Miljörättvisa

• Knyta avfall närmare till konsumtion
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