
Avfallsförebyggande i den privata sektorn  

Inget försvinner allt bara sprids 



22 January 2010 

 29 januari 2015 

Incitament för avfallsförebyggande 

Den privata sektorn: Består av organisationer, företrädelsevis företag, som drivs 

i vinstsyfte 

 

Ekonomi 

Avfallsminimering kan vara ett sätt att minska företagets kostnader genom 

minskad användning av resurser och onödiga inköp. 

 

 

Miljö 

Avfallsminimering kan också vara en del av företagets strategi för att bygga sitt 

varumärke och på så sätt öka sin försäljning och sina intäkter. 

 

Ex. Krav i miljöcertifieringar – krav från kunder. 
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Förutsättningar för avfallsförebyggande 

• Kunskap om var i verksamheten och varför avfallet uppstår 

 

•  Analysera dom befintliga avfallsflödena metodiskt 

 

• Hitta ”rätt” sorteringsgrad, uppmärksamma volymerna per avfallsfraktion 

 

• Investeringar (tid & pengar) 

 

• Kontinuerligt förbättringsarbete – skapa rutiner 

 

• Avfallsminimeringen måste vara ekonomisk lönsam  
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Konkreta aktuella avfallsförebyggande projekt 

 

 

 

ICA Maxi Vetlanda  
 

Systematiskt arbete mot minskat svinn och förebyggande av matavfall. 

 

 

Genom att utse en anställd som kontinuerligt dokumenterar vad som 

slängs och sedan justerar inköp och intern hantering, minskas 

mängden mat som måste kasseras.   

 

 

Smartare inköp som påverkas av exempelvis ”veckans” erbjudande.  

 

 

Investerad arbetstid   Minskade kostnader för inköp och 

    avfallshantering 
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Konkreta aktuella avfallsförebyggande projekt 

 

 

 

ICA Maxi Kumla 
 

Stjärnkock som lagar ”dagens rätt” av helt fräscha råvaror som annars 

hade riskerat att få utgånget datum och således bli avfall.  

 

 

 

Investeringar i     Ökad försäljning,  

personalkostnader   minskade kostnader för 

     avfallshantering 
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Konkreta aktuella avfallsförebyggande projekt 

 

 

 

Scandic Hotell 
 

Mindre skålar och mindre skedar på frukostbuffén. Gäster tar mindre 

portioner vilket leder till att mindre mat slängs. 

 

 

Investering i nytt     Minskade kostnader för 

porslin     inköp och  

     avfallshantering 
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Konkreta aktuella avfallsförebyggande projekt 

 

 

 

Tarkett 
 

Insamling av installationsspill (GBR Golvåtervinning) och gör nytt golv i 

en sluten intern återvinningskedja. 

 

System har växt och är nu en återvinningskanal även för andra 

golvföretag. 

 

 

 

Investering i     Minskade kostnader 

logistikkedja     för materialinköp och 

     avfallshantering 
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Konkreta aktuella avfallsförebyggande projekt 

 

 

 

Byggbranschen  
 

Måttanpassade byggvaror. Flera stora byggföretag använder sig av 

måttbeställda virkeslängder/ gipsskivor och tillämpar exakta mått på 

ex. bänkskivor och andra tillbehör. 

 

 

Investering i nya     Minskade inköp av 

inköpsverktyg     insatsvaror  
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Konkreta aktuella avfallsförebyggande projekt 

 

 

 Max Hamburgerrestauranger 
 

Tog bort kartongen ifrån deras ”Max - box”, betydande minskad pappersåtgång 

utan att försäljning minskade. Motiv: ”För att spara träd”. 

 

 

Investering i ny    Minskade kostnader för 

förpackningsdesign   materialinköp och  

     avfallshantering. Förbättrat 

     varumärke som ”snabbmatskedjan 

     som tar klimatansvar”. 
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Konkreta aktuella avfallsförebyggande projekt 

 

 

 

LEGO  

 

Försökte att minska storleken på förpackningarna som en 

avfallsförebyggande åtgärd, men detta påverkade försäljningen negativt. 

 

 

Investering i ny    Minskade kostnader   

förpackningsteknik    för materialinköp,  

     men även sämre försäljning 
 



22 January 2010 

 29 januari 2015 

Gråzoner för avfallsförebyggande 

Tarkett (GBR Golvåtervinning)  
Återanvändning av installationsspill i en intern kedja. 

 

AAK  

Fosfor kalk  

10 000 årston sprids på åkermark i en radie kring ca 7 mil ifrån Karlshamn. Ny centrifug 

som förbättrat TS (torrsubstansen) och förutsättningarna för hanteringen. Ersätter 

användning av konstgödsel.  

 

Axfood - Åhléns   
Skänker (icke säljbara produkter med skönhetsfel) till myrorna.   

 

BTH – Hållbara värdekedjor 

Förebyggande och förberedande för återvinning redan vid konstruktionsstadiet 

och end of life perspektiv. 

 

Vasakronan 
Återanvändning av bl. a. inredning (dörrar, fönster, byggmaterial) samt en väl utarbetad 

avfallsstrategi. 
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Barriärer för avfallsförebyggande i den privata sektorn 

 

 

 • Avfallsförebyggande åtgärder kräver investeringar i form av nya rutiner, mer/ 

omfördelning av personal och nya logistikkedjor.  

 

• Krav på nettovinst. 

 

• Avfallsminimering kan vara en konfliktsituation mellan olika delar av samma 

företag.  
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Tack för uppmärksamheten! 

 

 

 

Peter Johansson 

peter@svenskavfallsradgivning.se 
 


