
Avfallsförebyggande i EU:s direktiv

Hervé Corvellec

Institution för Service Management och tjänstevetens kap
Lunds Universitet 

& 
GRI, Göteborgs universitet

HUT Skåne - Nätverk för avfallsförebyggande 
Malmö, 5 november 2013.



1. Vad är avfall?



Etymologi

• Avfall : av + fall (cf Abfall på tyska )

• Déchets : dé (markera en separation) 
+ choir (gammal franska för att falla )

• Waste: ej anv änt på ett effektivt sätt



Miljöbalk (1998:808)
15 kap Avfall och producentansvar

1 §§§§ Med avfall avses varje förem ål eller ämne som
innehavaren gör sig av med eller avser eller är
skyldig att göra sig av med.



Miljöbalk (1998:808)
15 kap Avfall och producentansvar

1 §§§§ (fortsättning)

Ett ämne eller förem ål ska anses vara en biprodukt i stället
för avfall, om ämnet eller förem ålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där

huvudsyftet inte är att producera ämnet eller förem ålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än

den bearbetning som är normal i industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är

hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte strider 
mot lag eller annan författning.

Ett ämne eller förem ål som blivit avfall upphör att vara
avfall , om det har hanterats på ett sätt som innebär
återvinning och uppfyller krav i fråga om fortsatt
användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 9 eller 28 §§§§. Lag (2011:734). 



2. Avfallshierarkin i EU:s
avfallsdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG

av den 19 november 2008 
om avfall och om upph ävande av vissa 

direktiv



Avfallshierarkin

Källa: Lunds Renhållningsverk



Förord (32)

Genom avfallshierarkin fastställs en 
prioriteringsordning för vad som allmänt utgör 
det totalt sett bästa miljöalternativet inom 
lagstiftning och politik på avfallsområdet, men 
det kan bli nödvändigt att avvika från en sådan 
hierarki i fråga om särskilda avfallsflöden, då
det är motiverat på grund av bland annat 
teknisk genomförbarhet,ekonomisk livskraft och
miljöskydd.



Art 4: Avfallshierarki

§1 Följande avfallshierarki ska gälla som 
prioriteringsordning för lagstiftning och politik 
som rör förebyggande och hantering av avfall:
a) Förebyggande.

b) Förberedelse för återanvändning.
c) Materialåtervinning.

d) Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning.
e) Bortskaffande



3. Förebyggandet i EU:s 
avfalls hierarkin



Förord (6)

Det främsta målet med all avfallspolitik bör vara 
att minimera de negativa effekterna på
människors hälsa och miljön vid generering och 
hantering av avfall. Avfallspolitiken bör också ha 
som mål att minska resursanvändningen och 
främja en praktisk tillämpning av 
avfallshierarkin.



Förord (7)

I sin resolution av den 24 februari 1997 om 
gemenskapens strategi för avfallshantering (1) 
bekräftade rådet att förebyggande av avfall bör 
ges högsta prioritet i avfallshanteringen och att 
återanvändning och materialåtervinning

bör ges företräde framför energiåtervinning av 
avfall när och i den mån de utgör de bästa 
ekologiska alternativen.



Förord (40)

För att förbättra det sätt på vilket åtgärder för att 
förebygga avfall genomförs i medlemsstaterna 
och underlätta spridning av bästa praxis inom 
området, är det nödvändigt att skärpa 
bestämmelserna om förebyggande av avfall och 
att införa ett krav på att medlemsstaterna ska 
utarbeta program för förebyggande av avfall, 
vilka bör inriktas på de viktigaste miljöeffekterna 
och beakta hela livscykeln för produkter och 
material.



Förord (42)

Ekonomiska styrmedel kan ha en avgörande 
betydelse för att målen för förebyggande och 
hantering av avfall ska uppnås.



Art. 3 Definitoner

§12 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) halten
av skadliga ämnen i material och produkter,



Två villkor

• Tid: innan ett ämne, ett material eller en 
produkt blivit avfall …

• Effekt : och innebär en minskning av…
– Mängd
– Påverkan

– Halten



Mängd

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



Påverkan

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



Halten

c) halten av skadliga ämnen i material och 
produkter



Art. 8 Utökat producentansvar

§1 För att stärka återanvändning samt 
förebyggande, materialåtervinning och annan 
återvinning av avfall får medlemsstaterna vidta 
lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att 
garantera att varje fysisk eller juridisk person 
som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, 
bearbetar, behandlar, säljer eller importerar 
produkter (produktens producent) har utökat 
producentansvar.



Art. 9 F örebyggande av avfall

a) Senast 2011: En interimsrapport om utvecklingen när det gäller 
avfallsgenerering och omfattningen av verksamheten för att
förebygga avfall

b) Senast 2011: Utarbetande av en handlingsplan för ytterligare 
stödåtgärder avsedda att vidtas på europeisk nivå och som framför 
allt syftar till att påverka nuvarande konsumtionsmönster.
c) Senast 2014: Fastställande av mål för 2020 om att förebygga 
avfall och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ 
miljöpåverkan, vilka ska grundas på bästa tillgängliga praxis, 
inbegripet vid behov en översyn av de indikatorer som avses i 
artikel 29.4.



Art 29 Avfallsförebyggande
program

1. Upprätta avfallsförebyggande program 
senast den 12 december 2013

2. mål för förebyggande av avfall ska
fastställas
3. Kvalitativa eller kvantitativa riktmärken
4. Indikatorer
5. system för utbyte av information



Artikel 30: Utv ärdering och 
översyn av planer och program

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
avfallsplanerna och de 
avfallsförebyggande programmen 
utvärderas åtminstone vart sjätte år och 
ses över vid behov, i förekommande fall i 
enlighet med artiklarna 9 och 11.



Bilaga 4:
Exempel p å avfallsförebyggande åtg ärder enligt 

artikel 29



Åtg ärder som kan p åverka ramvillkoren i 
samband med generering av avfall

1. Planeringsåtgärder eller andra ekonomiska styrmedel som 
främjar ett effektivt utnyttjande av resurser.

2. Främjande av forskning och utveckling om renare produkter och 
teknik som gynnar hushållning med resurser samt spridning och 
utnyttjande av resultaten av sådan forskning och utveckling.
3. Utveckling av effektiva och meningsfulla indikatorer för 
miljöbelastningar knutna till avfallsgenerering, med avsikten att 
förebygga avfallsgenerering på alla nivåer, alltifrån 
produktjämförelser på gemenskapsnivå via initiativ av lokala 
myndigheter till nationella åtgärder.



Åtg ärder som kan p åverka utformnings-, 
produktions- och distributionsfasen

4. Främjandet av ekodesign (systematiskt integrering av 
miljöaspekter i utformningen av produkter för att förbättra
deras miljöprestanda genom hela livscykeln).
5. Information om teknik för att förebygga avfall i syfte att underlätta 
tillämpningen av bästa tillgängliga teknik inom
industrin.

6. Utbildning för behöriga myndigheter om införandet av krav på
förebyggande av avfall i tillstånd enligt detta direktiv och direktiv
96/61/EG.
7. Åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall vid anläggningar 
som inte omfattas av direktiv 96/61/EG. Sådana åtgärder kan om 
lämpligt omfatta bedömningar eller planer för att förebygga avfall.



Åtg ärder som kan p åverka utformnings-, 
produktions- och distributionsfasen

8. Kampanjer för att öka medvetenheten eller ekonomiskt stöd, 
beslutstöd eller andra former av stöd till företag. Sådana

åtgärder är troligen särskilt effektiva när de riktar sig till små och 
medelstora företag, är anpassade till dessa och genomförs via 
etablerade företagsnätverk.
9. Frivilliga avtal, konsument/producentpaneler eller sektorsvisa 
förhandlingar för att få berörda företag eller industrisektorer att 
fastställa egna planer eller mål för att förebygga avfall eller förbättra 
produkter eller förpackningar som inte gynnar hushållning med 
resurser.

10. Främjande av trovärdiga miljöledningssystem såsom Emas och 
ISO 14001.



Åtg ärder som kan p åverka konsumtions-
och användningsfasen

11. Ekonomiska styrmedel, såsom incitament för miljöanpassade 
inköp eller införande av avgifter för vissa artiklar eller
förpackningar som konsumenten annars skulle erhålla gratis.
12. Kampanjer för att öka medvetenheten samt information som 
riktar sig till allmänheten eller till en viss konsumentgrupp.
13. Främjande av trovärdiga miljömärken.

14. Överenskommelser med näringslivet, exempelvis om 
användning av produktpaneler, såsom de som genomförs inom 
ramen för den integrerade produktpolitiken, eller med återförsäljare 
om tillgången till information om förebyggande av avfall och till 
produkter med mindre miljöpåverkan.



Åtg ärder som kan p åverka konsumtions-
och användningsfasen

15. Integrering av miljökriterier och kriterier för att förebygga avfall i 
anbudsförfaranden och kontrakt vid både offentlig och privat 
upphandling i enlighet med den handbok för miljöanpassad 
offentlig upphandling som kommissionen offentliggjorde den 29 
oktober 2004.

16. Främjande av återanvändning och/eller reparation av vissa 
uttjänta produkter eller komponenter till dessa, bland annat genom 
utnyttjande av undervisning och ekonomiska, logistiska eller andra 
åtgärder, till exempel stöd till eller inrättande av ackrediterade 
reparations- och återanvändningscentraler och -nätverk, särskilt i 
tätbefolkade områden.



Avfallsdirektivet och
miljöbalken

• Avfallsdirektivet beslutades 2008 

• Ändringar i 15 kap miljöbalken trädde i 
kraft den 10 juli 2011 

• Ny avfallsförordning (2011:927) trädde i 
kraft den 9 augusti 2011 (sedan dess 
ändrad 2 ggr, senaste ändringar 
trädde i kraft 1 februari 2012 )
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Bilagor



Artikel 6: 
När avfall upph ör att vara avfall
a) Ämnet eller föremålet ska användas allmänt för 
specifika ändamål.

b) Det ska finnas en marknad för eller efterfrågan på
sådana ämnen eller föremål.

c) Ämnet eller föremålet ska uppfylla de tekniska kraven 
för de specifika ändamålen och befintlig lagstiftning och 
normer för produkter



Extra läsning

Analysis of the evolution of waste 
reduction and the scope of waste 
prevention -Final report: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/
prevention/pdf/report_waste.pdf


